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प्रमो ऽधिकारः! 
"0 %@८-०---~ 

जयति विजितराग वेवललालोकश्ारौ 

सुरपतिकृतसेवः भ्रोमहावोरदेवः। 

यदसमसमयासेश्वारमाम्भोयेभाजः 

सकलनयसमूहा विन्दृभाव भजन्ते ॥१॥ 

श्रीकरः स जिनः भिये भवतु यत्यादाददावान्े 5 

भस्नौभ्रतक्तकंकाष्टनिकरे दण्यन्ति सर्वेऽद्य । 

सग तिव्यवहारल्बव्यतिकरानिष्टाविरोधप्रभा- 
बाधासभवसंकरप्रखुतयो दोषाः परे रोपिताः ॥ ९॥ 

वाग्देवौ संविदे नः श्यात्छदा या सवेदेदिनाम् | 

चिन्तिताथान् पिपर््तौह कल्यवल्लीव सेविता ॥ र् ॥ 10 
नता निजगुरून् भक््या षडद गेनससु खये । 

ठौकां सद्देपतो कुव खान्योपरतिदेतवे ॥ ४॥ 

दह हि जगति गरोयित्तवतां महतां परोपकारसंपारनमेव 

सर्वोत्तमा खाथसपत्तिरिति मला परोपकारेकप्रटत्तिसार- 

तुदं ्र्रतससख्यशास्तविर चनाजनितजगच्जन्तृपकार' शौजिन- 25 

ग्रासनप्रभावनाप्रभाताविर्भावनभास्करो याकिनोमदन्तराक्चना- 

नवबोधलभवो धिवन्धृरो भगवान् ओहरिभद्रखरिः षडदगरेनो 



र् षडदश्नसमुचयः सटौक । 

वाच्यखद्प जिच्नासूनां तत्तद ययन्यविस्तरावधारणश्कतिविक- 

लानां सकलानां विनेयानामनुग्रहविधिनव्छया खन्पगरन्थं महाथ 
सद्भूतनामानचय षड्द्भनषसुच्चयं शास्त प्रारभमाणः शास्तारश्न 
मङ्गलाभिधेययोः सा्ताद्भिधानाय सबन्धप्रयोजनयोश्च सशच- 

5 नाय प्रथम क्ञोकमेनमाह ॥ 

सदशनं जिनं नत्वा वीरं स्यादाददेशकम् । 
सवेदशनवावच्योऽधः संकेपेण निगद्यते ॥ १। 
सत् शश्वद्धिद्यमान ङद्मखिकन्ञानापेचया प्रशस्त वा दश्र॑न- 

सुपलचि्ञान केवलाख्य यस, स सदगरेनः । अथवा सत्मग्रस्त 
10 द्ग्रेन केवलद गेन तदव्यभिरचारिलात्केवलक्ञान च यस्य, स 

सदशेनः, सवन्न॒सवेदूर्गो चेत्यथे, तम् । अनेन विरेषरन 
ओ्रौवधेमानस्य भगवतो न्ञानातिग्रयमाविरवी भवत् । श्रयवा 
सदवितं सकलनराख्रामरेन्रादिभिरभ्यवित द् शेनं मतं यसय, स 
सदगेनस्तम् । भ्रनेन च तदौयद्भैनस्य विभु वनपृज्यतामभिद्- 

15 धानः ओौवधेमानस्य चिञुवनविभो सुतरां चिुवनपरज्यतां 
व्यनक्नोति पूनातिश्य प्रादौकटत् । तथा जयति रागदृषा- 
दिश्रच्रूनिति जिनरूम् । अरनेनापायापगमातिशयमुदकौभवत् ॥ 

तथा स्यात्कथचित्सवेद् शरनसमतस्दभूतवस्वश्राना मिथः 
सापेच्छतथा वदन सखादादः । सद सन्नित्यानित्यसामान्यविप्रषा- 

““ भिलाप्यानभिलाप्योभयात्मानेकान्त दत्ययः । नलु कथं 
सवेदग्रनानां परसपर विरद्धभाषिणामभीष्टा वस्लश्राः सूताः 



[ प्रस्तावना | 

संभवेयुः येषां भिथःसापेचतया स्ादादः सत्मवाद्ः स्यादिति 
चेत् । उच्यते । यद्यपि दभेनानि निजनिजमतमेदेन परस्यरं 

विरोध भजन्ते, तथापि तेरच्यमानाः सन्ति तेऽपि वस्तं 

ये मिय सापेक्ताः षन्तः समौचौ नतामञ्चन्ति । तथाहि । सौ गतै- 

रनित्यवं, सांस्येनित्यल, नैया यि्वैशेषिकैथ परस्पर विविकर 

नित्यानित्यले सदसले सामान्यविशेषौ च, मौोमांसाकीः 

स्याच्छन्दवज भिन्नाभिन्ने नित्यानित्यले षदसदश्मो सामान्य 

विशेषौ शब्दस्य नित्यव च, वौधित्कालसखभावनियतिकर्म- 

पुरुषादयोति जगत्कर णानि, शब्दनद्भन्नानाद्रैतवादिभिश्च शब्द- 

जद्यन्ञानाद्रैतानि चेत्यादयो ये ये वस्तं शाः परैर क्रियन्ते, ते 

स्वऽपि सापेचाः सन्तः परमाथंसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेचा- 

स्वन्योन्येन निरस्यमाना नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरेण ॥ 

स्याद्वादस्य देशकः सम्यग्वक्ता खाद्ाद्देशकस्तम् । चरनेन 

वचना तिश्चयमचकथत् । तदेव चलारोऽचातिश्याः शास्ता 

साच्ादाचचचिरे। तेषां हेतुहेतुमद्भाव एव भाव्यः । यत एव 

निःग्रेषदोषगचृजेता, तत एव खवेन्नः । यत एव सवज्नस्तत एव 

सद्ूतायेवादौ। यत एव सद्भूतायेवारौ, तत एव जि वनाभ्यच्ये 

दूति। एवम तिग्रयचतुष्टयो प्रवर बौर महावीर वतेमानतीर्या- 

धिपति ओौवधेमानापराभिधान नला मनसषा तदतिश्य- 

चिन्तनेन वाचा तदुच्वारणेन कायेन श्रूमौ शिरोलगनेन च 
प्रणिधायेत्यर्थः । एतेनादिमं मङ्गलमभिदघौ । मध्यमञ्जल 

तु “जिनेन्द्र देवता तत्र रागदेषविवजिंत दत्यादिना 

छद 

[न्यं 0 



वडदशनसमुच्रय सटीक | 

जिनमतकतेतनेन कौतयिष्यति । श्रन्यमङ्गलं यपुनरभिषेय- 

तात्पर्यायैः पर्यालोच्यः सुबुद्धिमिरित्यच सुुद्धिशब्दसशरब्दनेन 

वच्छति । तस्य चिविधस्यापि फलमिदम् । 

त मगलमाईए मञ्छये पन्नतए य स्थस्) 

४ पठमं सत्यस्साविग्चपारगमणाए निदिट्ं ॥ 

तरेव विग्धत्थ मज्द्िमयं श्रतिमं च तस्येव । 

श्रव्वोच्छछित्िनिमित्त सिसपरिससादवंसस्य ॥ 

बौर नलेत्युक्त, तच क्राप्रत्ययसछोत्तर क्रियासापेचलान्नि- 

गद्यत दति क्रियापदमच्र सवन्धनौयम् । को निगद्यते । सवं 

10 द्ैनवाच्योऽथेः । सर्वाणि मूलभेदापेचया समस्तानि यानि 

द्भनानि वौद्धादरौनि तैस्तेषां वा वाच्योऽभिधेयोऽर्यादिव 

तच्प्रमाणादिलच्षणः सकेपेए समासेन निगद्यते ऽभिभोयते । 

मयेत्यनुक्तमप्यचार्याद् गम्यते । एतेन साचादभिधेयमभ्यधात् ॥ 
सवबन्धप्रयोजने तु सामर्थ्यादवसेये । सवेट् भ॑नवक्तव्यदेव- 

15 तच्वादिक्ञानसुपेय, इद शास्त तस्योपायः, एवसुपायोपेयलचणः 

संवन्धः सूचिता द्रष्टः । प्रयोजनं तु दधा, कतुः ओतुश्च । 

इयमपि दधा, च्रनन्तरं परपर च । कर्तुरनन्तर प्रयोजन 

सच्वानुग्रहः । श्रोतुरनन्तरं सवेद ग्रेनाभिमतदेवतच्चप्रमाणदि- 

न्लानम् । दयोरपि परपर युनर्दयोपादेयद्नानि ज्ञाला 
20 डेयान्यपदहायोपादेय चोपादाच परपरयानन्तचत्ष्टयाल्मिका 

सिद्धिरिति ॥ नन्वय श्रास्कारः सवद् भेनसंबन्धोनि शस्तलाणि 

सम्यकूपरिज्ञायेव परोपकाराय प्रस्तं राखत दृ भवान्, तत्कय- 



| प्रस्तावना | 

मनेनेवेदं नाभिदधे श्रसुकममुकं दभन हेवममुकं चोपादेय- 

भिति चेत् । उच्यते । दह सवद े नान्यभिधेयतया प्रकरान्तानि, 

तानि माध्यस्थयेनेवाभिदधानोऽचौ चितौ नातिक्रामति । इदरमिद 
हेयमिदं चोपादेयमिति ब्रुवाणएस्त॒ प्रत्युत सतां सवेदभेनानां 

चानादेयवचनो वचनौयतामच्चति ॥ नन्वेवं तद्येस्याचार्यस्य न 

परोपकारार्थं प्रटत्तिः । क्रत एवं भाषसे । नन्वेष दशेयामि । 

ये केचन मादृशाः ओ्रोतारः खयमन्तवुद्धिलेन इडेयोपारेय- 
दशनानां विभागं न जानौयुस्तेषां सवेद गेनसतक्च निशम्य 

्रत्युतेवं बुद्धिमेवेत् । सवद्प्रेनानि तावन्मियो विशद्धाभि- 

धायौनि। तेषु च कतरत्परमाथंखदिति न परिच्छिद्यते, 

तत्किमेतेदंभेनेदुरनानेः प्रयोजनम् । यदेव हि खसे रोचते 
तदेवाचुष्ठेयमिति । एवंविधाश्चाविभागन्ञा श्रद्िन्काले था 

सोऽनुम्यन्ते। तदेव श्ास्कारस्य खरोरुपकाराय प्रत्तस्य 

प्रत्युत प्र्डतानामपकारायापिं प्र्त्तिः म्रबश्व, ततश्च लाभ- 

मिच्छतो मलदानिरजनिष्टेति चेत् । न, शास््रकारात्पर्वीप- 

कारायेव ग्रटत्तात्कस्याप्यपकारासिद्धः, विग्रेषणद्वारेए डेयो- 

पाटेयविभागस्यापि कतिपयसदद यदद यस्वे्यस्य सदचनात् । 

तथाहि । सह्शंन जिन नला। सदधिद्यमने स्त्ये च 

म्रशस्ताचितसाधुचित्यनेकायनाममालावचनात् । सत्सत्यं न 
पुनरसत्यं दशेन मत यस्य तम् । जिनमिति विगरेव्यम् । 

चत्विग्रतेरपि जिनानामेकतरं रागादिशचुजयाल्वान्यनामानं 
जिन वौतराग नल्रा। एतेन पददयेन चतु विश्रतेरपि जिमाना- 

त्ने 

> 0 



| षड्दर््र॑नसमुचय' सुटो कः । 

मन्योन्यं मतभेदो नाश्लौति चितम् । तहिं छेतास्वरदिगम्बराणां 

कथ मियो मतमेद दति उेत्। उच्यते । मूलतोऽमौषां भियो 

न भेदः कितु पात्य एवेति ॥ कौशं जिनम् । ॥ 

श्रः खयश्ः, श्रः छष्णः, उरोष्ुरः। चछा, चअ, उ इति 

$ सखरत्रययोगे श्रोरिति सिद्धम् । तानौरयति तन््रतापासनेन 

प्ररयतौत्यक्प्ित्ययेऽवोरम् ¦ ष्या दिकटेनद्मष्णश्चरदेवताभि- 

मतमतानां निरासकमित्ययेः ॥ 

तथा खाद्वाददेश्कम्। स्याद्वाद द्यन्ति च्छिन्दते “कचिड 
दति इप्रत्यये स्यादा द्दासतन्तद सद्भूतविरोधादिदूषणणेहो षेः 

सयादयादस्य च्छेदिन दत्य्थः। तेषां दं लष्ौ महिमानं वा 

श्ठति तच्तदोयमतापासनेन तनूकरोति यत्तव्थादाददे भम् । 
कै गेरे शब्दे। करै कायतीति “कविङ्” इति उ क वचनम् । 

श्यादाददेग्रं क वचनं यस्य॒ _तम् । अनेन विशेषणेन प्रागुक्ता 

। नामग्रेषाणं बौद्धारीनां सभवेतिद्धप्माएवादि वरकम्रसुखाणां 

| च मतानासुच्छेदकारि वचनमित्यथेः। जिन नला मया 

स्वदशरनवाच्योऽयो निगद्यत इत्युक्त गन्ता । शच्च च 
नमनक्रिया प्राक्वालसवन्धिनो चाप्रत्ययस्य प्राक्कालवाचकलात्, 
निगदनक्रिया तु वर्तमानजा । ते चेकेनेव गन्यशृता क्ियमासे 
नानुपयन्ने, श्रपरथा सकालव्यवहारो च्छेदपरसक्गात् । न चैवं 

20 भिन्ञकालयो; क्रिययोरेककटकता बौद्धमते सभवति, तेन 

चणिकवस्लभ्युपगमात् ॥ 

ततः कश्चिद्ौद्धमतस्य म्रष्ठत्रन्धस्डाद्ावुक्तसेनो पा रेयतां 

1 <~ 
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मन्युः । तन्निवारणाय प्रारुक्तविशेषणसग्टहौतमपि बौद्धमत- 
निरसन पुनरिह सूचितं द्रष्टव्यम् । एतेषां परदशेनानां निर- 

सनप्रकारो ग्रन्थान्तरादवसेयः। तदैवं जिनस्य विग्रेषद्दारेण 

सत्यद शेनतां सवेपरद शेनजेटवचनतां चमिदधताखिलान्य- 

द्गरेनानां हेयता जेनद्श्र॑नस्योपादेयता चिता मन्तव्या । 

ततो नास्ाद्धन्धकारात्सत्यासत्यदगशेनविभगानभिन्ञानामप्यपकारः 

कश्चन सभवतोति, तदिभागस्यापि व्यज्जितलात् ॥ तचापरः 

कञथिदाह। ननु येषां सत्यासत्यमतविभागाविभावके 

ग्रन्धकारवचसि सम्यगस्धा न भविकचौ, तेषां का वा्तैति। 

उच्यते । येषामास्था न भाविनो, ते देधा । एके रागदेषा- 

भावेन मध्यस्यचेतखः, श्रन्ये पुना रागदेषा दिकालंब्येकलषितला- 
दुरबोधचेतसः । ये दुरंचिचेतसस्तेषा सवेद्धेनापि सत्यासत्य- 

विभागप्रतौतिः कतु दु शका, कि पुनरपरेणेति तानवगणएथ्य 

मध्यस्चतस उदिष्य विगरेषणत्या सत्यासत्यमतविभागक्ञान- 

स्योपायं प्राह । सद॒गनमिति। कौर कथ शतम्) खद् शेनम् ) 

सन्तः साघतरो मध्यस्यचेतस इति यावत्, तेषां दग्ेन 

ज्ञानम्ात्सत्यासत्यमतविभागक्ञान यथावद् त्रवपरोचाच्मलेन 

यस्माद्ोरात् सद् शेनस्तम् । एतेन ओवौरस्य यथावदाप्चला- 

दिखरूपमेव परौचणणोयमिति सूचितम् । शच्रयवा सतां 

साधनां दशनं तच्वायेश्द्धानलच्तण यस्मात्स सद्रंनः। अथवा 

सन्तो विद्यमाना जोवादयः पदार्थास्तेषां दभेनं ययावद्- 

वलोकनं यद्मादौरात्छ सद् शेनस्तम् । कुत एव विधम् । यतः 

न्द 0 



छ षडदण्रंनसमुदय सटीक । 

स्याद्ाद्देश्क, प्रागुक्रस्यादादभाषकम् । एवंविचधमपिं कुत 

दत्याह । यतौ जिन रागदेषादिजयनश्रौलम् । जिनो हि 
वौतरागलादस्त्यं न भाषते, तत्कारणाभावादिति भावः) 

गरषश्षो काख्यानं प्राग्वत् ॥ एवं चाचैवमुक्त भवति । ये हि 
5 श्रौवौरसख यथावदाप्रलादिपरोरां विधास्यन्ते स्याद्वाद च 

तत्रणौत मध्यसतया सम्यगवलोक्य पश्चात्परमतान्ययास्मोेक- 

यिव्यन्ते, ते सत्यासत्यदशेनविभागमपि खयमेवावभोत्छन्ते | 
किमस्मदचनस्यास्याकर णकरणेनेति। एतेन यन्धा सर्वथाचार्ये 
माश्यस्छमेव दशित द्रष्ट, सत्यासत्यद भ॑नविभागपरिन्नानो- 

10 पयश्च हितवुद्याज्राभिहितोऽवगन्तव्यः, पुरातनैर पीत्थेव 
सत्यासत्यद गेन विभागस्य करणात् । तदुक्तं पून्यश्दरिभद्र- 

दूरिभिरेव ल्लो कतक्तनिणये । 

बन्धून नः स भगवान् रिपवोऽपि नान्ये 

साचान्न दृष्टचर एकतरोऽपि चैषाम् । 
15 त्वा वचः सुचरितं च एयग् विशेष 

बौर शुणएातिग्रयलोलतया भिताः सः ॥ १ ॥ 
पचचपातो नमेवोरे न देषः कपिलादिषु। 
युक्तिमदचनं यस्य तस्य कायै परियदः ॥ २॥ 

प्भुश्रोहेमदरिभिर यक्त वोरस्ठतौ । 
% न अद्येव लयि पचपातो न देषमाचाद्रबिः परेषु । 

यथावद्प्तवपरोचया तु लामेव बौर प्रभुमाभिताः समः॥९॥ 
दरति ॥ 
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नन्वच सवेद शेनवाच्योऽ्यो वक्तु॒प्रक्रान्तः, सख च सख्याति- 

क्रान्तः तत्कथं खल्योयसानेन मप्रस्तुतश्ारेण सोऽभिधातु 

शक्यो, जेनादन्यद् भेनानां परसमयापरनामधेयानामसंख्यातलात् । 

तदुक्त सम्मति श्रौ सिद्धसेन दिवाकरेण 
जावद्या व्यणएपदहा तावद्या चेव डति नयवाया । 

जावद्या नवाया तावद्ब्रा चेव परसमया ॥ १॥ 

व्धाष्या ॥ अनन्तधर्माल्मकस्य दस्तुनो य एकदै भोऽन्यदैश्र 

निरपेचस्तस्य यदवधारणं सोऽपरिण्णद्धो नयः। स एव च 

वचनमागं उच्यते । एव चानन्तधर्मात्मकस्य सर्वस्य वस्तुन 

एकदे शानामितरां शनिरपेचाणणं यावन्तोऽवधारणप्रकाराः संभ- 

वन्ति, तावन्तो नया अपरिश्एद्धा भवन्ति। ते च वचनमार्गा 

इत्युच्यन्ते ॥ ततोऽयं गाथाये: । सवेसिन् वस्छ॒नि यावन्तो 

धावत्सख्या वचनपया वचनामामन्योन्धेकदे वाचकानां शब्दानां 

मागां श्रवधारणप्रकारा भवन्ति, तावन्त एव भवन्ति नयवादाः, 

नयानां तत्तदेकदेशावधारणम्रकाराणणं वादाः प्रतिपादकाः 

श्रब्दप्रकाराः) यावन्तो नयवादा रएक्रैकांशावधारणवाचक- 

श्रब्द्प्रकाराः, तावन्त एव परसमया परद्ग्रेनानि भवन्ति, 

खेच्छाप्रकल्यितविकल्पनिबन्धनलात्परसमयानां विकल्पानां 

चासंख्यलात् । अय भाव । यावन्तो जने तन्नदपरापरवस््ेक- 

देशानामवधारणप्रतिपाद्का' शब्दभ्रकारा भवेयुस्तावन्त एव 

परसमया भवन्ति! ततस्तेषामपरिमितत्वसमेव सकल्यनाभिल्ि- 

घटितविकल्पानामनिचतलात् तदुत्यप्रवादानामपि तत्ंस्या- 

ध 

हिय =} 

20 
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परिमाणएत्ादिति । तदेवं गणनातिगाः परसमया भवन्ति | 

श्रयवा सूचहृदाष्ये दितोयेऽङ्गे परमरवादुकानां चौणि श्तानिं 

चिषश्चधिकानि परिषस्यायन्ते । तद येसंगरहगायेय । 

श्रसिद्सय किरियाण श्रकिरियवादैण होढ चुलसौईे । 

5 अन्नाजिश्र सन्तटटरो वेणएदयाणं च बत्तौस ॥ १॥ 

श्रस्या यास्या ॥ अग्नौत्यधिकं श्रतम्। किरियाणएति क्रिया- 

वादिनाम् ॥ तन्न क्रियां जोवाद्यस्ति्ि वटन्तत्येवनीला' 

क्रियावादिनः, मरौचिक्रुमारकपिलोलूकमाठरग्रश्टतयः । ते 

पुनरमुनोपायेनागशौत्यधिकश्रतस्ख्या विनज्ञेयाः। जौोवाजो- 

10 वारूवबन्धखवर निजेरापुण्ापुष्छमोचरूपान्नव पदार्थान् परि- 
पाचा पटिकादौ विरचय जोवपदायेस्याघः खपरभेदावुपन्य- 
सनयो । तयोरधो नित्यानित्यमेदौ, तयोरण्धः कालेशवरात्म- 

नियतिखभावभेदाः पञ्च॒ न्यसनौयाः | ततञ्चैवं विकल्पाः - 

कतेव्याः । तद्यया ॥ 

15 रसि जोवः खतो नित्यः कालत इत्येको विकल्पः । श्रस्य 

च विकनच्यस्थायमयेः । विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण 
नित्यश्च कालतः कालवादिनो मते। कालवादिनश्च नाम ते 
मन्तव्या ये कालङृतमेव जगत्सवे मन्यन्ते } तथा च ते प्राङ्गः । 
न कालमन्तरेण चन्पकाग्रोकसहकारादिवनसखतिकङ्सुमोद्मफल- 

20 बन्धादयो हिमकणानुषक्तभौतप्रपातनकचगरभाघानवर्षादयो 
वतूविभागख्पादिता वालङ्कमारयौ वनवलिपलितागमादथो 
वाव्याविगरेषा घटन्ते, प्रतिनियतकाक्विभागत रव ॒तेषा- 
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सु पलग्यमानलात् ¦ अन्यया सवेमव्यवस्यया भवेत् । न 

चतेहृष्टमिष्ट वा । श्रपि च। सुद्भपक्तिरपि न कालमन्तरेए 

लोके भवन्तौ दृश्यते । किं तु कालक्रमेण । श्रन्यथा स्थालो- 

न्यनादिसामद्नौसपकंसभवे प्रयमसमयेऽपि तसा भावो भवेत् । न 

च भवति । तस्म्ाद्यत्छतक तत्सवं कालङतमिति। तथा चोक्तम् । 

न कालव्यतिरेकेए मभेवालब्भादिकम् । 

यत्किचिव्नायते लोके तदसो कारणं किल ॥ ९॥ 

किंच कालादृते नेव सुद्भपक्रिरपौच्छते, 

स्ास्यादिसनिधानेऽपि ततः कालादसौ मता ॥९॥ 

कालाभावे च गर्भादि सवं स्यादवयवस्यया । 10 

परेष्टडेतुसद्धावमाचादेव तदुद्धवात् ॥ २॥ 

कालः पचति शतानि कालः सहरते प्रजाः 

कालः सुषु जागतिं कालो डि दुरतिक्रमः ॥ ४ ॥ 

अन परेष्टदेतुसद्धावमाचादिति पराभिमतवनितापुरूष- 

संयोगादिरूपद्ेतुसद्धावमत्रादेव तदुद्धवादिति ग्भादयुद्धव- 15 

भ्रसङ्गात् । तथा कालः पचति, परिपाकं नयति परिणतिं 

नयति भूतानि ए्थिव्यादौनि । तया कालः संहरते प्रजाः, 

पूरवपर्यायात्मच्याय पयांयान्तरेए प्रजा लोकान्सापयति । 

तथा कालः सुशेषु जगति, काल एव सुप्तं जनमापदो 

रचतौति भावः! तस्माद् हि स्युटं दुरतिक्रमोऽपाकतमशक्यः 20 

काल इईति॥ 

उक्गिनैव प्रकारेण दितीयोऽपि विकल्पो नवर कालवाद्दिन 
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दति वक्तव्य शैश्वरवादिन दति वक्तव्यम् । तद्यथा । श्रस्तिं 
जौवः खतो नित्यः ईश्वरतः । ईैरवादिनश्च सवं जगदौश्वरशतं 
'मन्यन्ते। ईश्वरं च सदसिद्धक्ञानीराग्यधभेश्वयरूपचत् टय 

| प्राणिनां च खर्गापवगेयोः प्रेरकमिति । तदुक्तम् । 

5 ज्ञानमगप्रतिघ यछ वैराग्यं च जगत्पतेः । 

रेशयं चैव धर्मे खहसिद्धं चतुष्टयम् ॥ १ ॥ 

च्रन्ञो जन्तुरनो प्रोऽवमःत्मनः सुखद खयोः । 

ईैश्वरभेरितो गच्छेत् खगे वा श्वभ्वमेव वा ॥२॥ इत्यादि । 

दतोयो विकल्प शआ्रात्मवादिनाम्। श्राद्मवादिनो नाम 

10 पुरूष एवेद सवेमित्यादि प्रतिपन्नाः ॥ 

चतूर्यां विकल्पो नियतिवादिनाम् । ति दोवमाड्ः। 

नियतिर्नाम तच्वान्तरमस्ति यद्र शादेते भवाः सदपि निथतेनैव 

खूपेण प्रादुर्भावमश्मुवते, नान्यथा । तथाडि । यद्यदा यतो 
भवति तत्तदा तत एव नियतेनैव रूपेण भवदु पलभ्यते । 

15 अन्यथा काथेकारणव्यवस्छा प्रतिनियत्हपव्यवस्था च न॒ भवेत्, 
 नियामकाभवात् । तत॒ एवं का्यैनेयत्यतः प्रतीयमानासेनां 
 तियति को नाम प्रमाणएपयक्लुश्रललो वाधितु चमते। मा 

। मापदन्यचापि प्रमाणएपयव्याघातप्रसङ्गः । तथा चोक्तम् 

नियतेनेव रूपेण सव भावा भवन्ति यत् । 
20 ततो नियतिजा येते तत्छष्पालुवेधत' ॥ १ ॥ 

यद्यदेव यतो यावन्तन्तदैव ततस्तया । 
नियते जायते न्यायात् क एनां बाधितुं चमः | २॥ 
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पञ्चमो विकल्पः सखभाववादिनाम् । खभाववादिनौ 

च्येवमाह् । इह वस्तुनः खत एव परिणतिः सखभावः । रवे 

भावाः खभाववश्रादुपजायन्ते । तथाहि । छदः कुम्भो भवति 

न पटादिः। तन्तभ्योऽपि पट उपजायते न घटादिः एतच 

प्रतिनियत भवन न तथा खभावतामन्तरेणए घटाखरङ्माटोकते। 

तस्माद्छकलमिद खभावङ्नतमवसेयम् । तथा चाकः । 

कः कण्टकानां प्रकरोति तैच््एय 

विचिचभावं ष्टगपर्चिणां च । 

खभावतः सवेमिद प्रखत्त न 

कामचारोऽस्ति कुतः प्रयन्नः॥ १॥ 

बदर्याः कण्टकस्तोच््छ च्छजुरेकश्च कुखितः । 

फल च वतल तस्या वद केन विनिभिंतम् ॥२॥ इत्यादि । 

रपि च श्रास्तामन्यत्कायेजातमिदह सुद्पक्रिरपि न 

खभावमन्तरेण भ वितुमहंति । तथादि । स्थालौन्धनकालादि 

साममौसभवेऽपि न कंकदुकसुद्भानां पक्तिरुपलभ्यते । 

तस्माचयद्यद्धावे न भवति तन्तदन्धव्यतिरेकानुविधाचि तर्कुत- 

भिति । सखभावहता सूद्भपक्तिरप्येष्ट्या । ततः सकलभेवेदं 

वस्दुजातं खभावडहेत्कमवसेयमिति ॥ 

तदेव सेत इति पदेन लब्धाः पञ्च विकल्पाः पदेन लब्धाः पञ्च॒ विकल्पाः । एव च 

परत इत्यनेनापि पञ्च लभ्यन्ते । परत इति परेभ्यो व्ाटन्तेन 

रूपेणात्मा विद्यते । यतः प्रधिद्धुमेतत् । स्वेपदार्थानां 

पर पदायेखरूपापेच्या खरूपपरि च्छेदो चया दौघेलाद्यपेच््या 

४, 
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ठय 

षडदण्नसमुष्ठय सटीक्ष' | 

हखलादिपरिच्छद. । एवमात्मनि सलम्भादौन्धमौच्छ तद्धा 
तिरिक्तवुद्धिः प्रवतेते । श्रतो यदात्मनः खदूपं तत्यरत एग- 
वधाते, न खत इति । एव नित्यलापरित्यागेन द्र विकल्पा 
लभाः । एवमनित्यपदेतापि स्वेऽपि मिलिता विश्तिः। एते 
च जोवपदा्थन लभाः । एवमजौवादिष्वष्टसु पदार्थेषु प्रत्यकं 
विंरतिर्विश्रतिविकल्ा लभ्चन्ते। ततो विंश्रतिर्मैवराणिता 
श्रतमगोनयुत्तरं क्रिवावादिनां भवति ॥ 

तथा न कंखचिक्रतिकणमवल्ितंस्य पदा्थेखख किया 
सभवतिः उत्यत््यनन्तरमेव विनाशादिलत्येव ये वदन्ति त 
्रक्रियावादिन श्रात्मादिनास्तिलवादिन दत्यर्थः। ते च 
कोक्रल काण्डेविद्दिरोमकसुगतप्रसुखाः । तथा चाङ्करेे । 

चणिकाः स्वेसख्कारा अ्रखिराणं कुतः किया । 
श्तियेषां क्रिया सेव कारणं सेव चोच्यते ॥ १ ॥ 

एतेषा चद्र गौ तिभेवति । सा चाञुनोपायेन द्रष्टव्या । 
ए्ापुण्वजितगेषजोवाजौवादिपदार्थसक्तकन्यासः । तस चाधः 
रत्येकं सपर विकल्पो पादानम् । असच्लादात्मनो नित्यानित्यवि- 
क्च्ौनस्तः। कालादौनां पञ्चानामधस्तात्ष्टी यदृच्छा 
न्यस्यते । इह यदृच्छावादिनः स्वेऽप्यक्रियावादिनस्ततः 
प्राग्दृच्छ नोपन्यस्ता । तत एवं विकल्याभिलापः । नास्ति 
जोवः खतः कालत इत्येको विकस्य: । श्रयं भावः। दृ 
(पदार्थानां लकणएतः सन्ता निश्ोयते कार्यतो वा । न 
चात्मनस्तादृगस्ि लच्णं, येन तन्॒न्तां प्रतिपद्यमहि नापि 
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काचमणनाभिव महौ्रादि संभवति । भरतो नात्मेति । 

एवमौशराददिवादिभिरपि यदृच्छापथन्ते्विंकस्पा वाच्या । 

स्वंऽपि भिलिताः षड्ड़कल्या । श्रमौषां च विकल्या- 

नामयः प्राबद्धावनोयः । नवर यदृच्छात इति यद्च्छा- 

वादिनां मते यदृच्छा हयनभिख्धिप्रविकार्थभाक्तिः ॥ अथय 

के ते यड्च्छावाटिनः। उच्यते। इद ये भावानां सताना- 

पच्या न प्रतिनियत कायेकारणभावमिच्छन्ति, किं तु 

यदृच्छया, ते यदृच्छावादिनः, ते दयेवमाह्ः। न खलु 
प्रतिनिचतो वस्तुनां कायेकारणएभावस्तया प्रमाणेनायदणणत् । 

तथाहि । शलूकादपि जायते श्ालूक्रौ । गोमयाद्पि 

जायते शालूकः । वङ्केरपि जाथते वङ्किररणिकाषादपि । 
धूमादपि जायते धुमोऽशनौन्यनस्पर्काद्पि । कन्दादपि जायते 

कन्दल बोजादपि । वटादयो बौजादुपजायन्ते पाखेकदे्ा- 
दपि। गोधूमवौजादपि जायन्ते गोधूमा वश्रबौजादपि ॥, 

ततो न प्रमिनियतः कविदपि कायेकारणभाव इति । यद्च्छातः 

कचि त्किविदह्वतो ति प्रतिपत्तव्यम् । न खल्वन्यथा वस्वुसद्भावं 

पश्वन्तोऽन्ययाद्मान प्रावन्त: परिङ्ञे्यन्ति । यदुक्तम् । 

श्रतकिंतोपसखितमेव सवै 

विचरं जनानां सुखदुःखजातम् । 

काकस्य तालेन चयासिघातो 

न बुद्धिप्रेऽस्ति इयामिमानः॥ १५ ॥ 

इत्यादि । दृष्टेव श्वं जातिजरामरणदिषक लोके काक- 
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व्दशेनसमुचय सटौकं । 

तालौभ्यामिति । तथा च खतः षड़िकल्या लब्धास्तथा 

नास्ति परतः काल इत्येवमपि षडविकल्या लभ्यन्ते । सवंऽपि 

मिलिता दादश विकस्या जौवपदेन लाः । एवमजो- 

वादिव्वपि षट्ख पदा्थंषु म्रत्येक दादश विकल्पा लभ्यन्ते । 

ततो द्वादशभिः सक्च शणिताश्चतुर शौ तिभेवन्त्यक्रियावादिनां 

विकल्पाः ॥ 

तया ढुल्वितं ज्ञानमन्नानं तदेषामस्तोत्यज्ञानिकाः । ततो- 

जेकखखरादिति मलरार्यौय इकप्रत्ययः। श्रयवान्ञानेन 

चरन्तोत्यन्ञानिकाः, श्रसंचिन्तयङृत कर्मबन्धवेफल्यादिप्रतिपन्ति- 

लक्षणाः साक्यखात्यमुयिमौद पिष्फलादवादरायणजैमिनिवसु- 

्र्वतयः । ते दयेव न्रुवते। न ज्ञान खेय, तस्मिन् सति 
विदद्धमरूपणायां विवाद्यो गतञ्चित्तकाल्यादिभावतो दौधे- 

तरसंषारग्रटत्तेः। यदा पुनर ज्ञानमश्रौयते तदा नाहकार- 

सभवो नापि परस्यो परि चित्तकालृग्यभाव', ततो न बन्धसभवः। 

प्रपि च। यः संचिन्त्य क्रियते कमबन्धः घ द्ारणएविपाकोऽत 

एवावश्यवेद्यस्तस्य तोत्राध्यवसायतो निष्यन्नलात् । यस्तु मनो- 

व्यापारमन्तरेण कायग्रक्षमेटृत्तिमाचतो विधौयते, न तच 
मनसोऽभिनिवेशस्ततो नासाववश्च वेद्यो नापि तस्य दारूणो 

विपाकः। केवलमतिदएष्कखुधापङ्घवलितभि ्तिमितरजोमल 

द्व स कमेसङ्गः खत एव एएभाष्यवसायपवनविक्लोभितो- 

ऽपयाति । मनसोऽभिनिवेशाभावश्चाज्नानाभ्युपगसेसमु पजावते, 
ज्ञाने सत्यभिनिवेश्रसभवात् । तस्माद्ज्ञानमेव सुसुचृणा 
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सुक्तिपथपरटत्तनाभ्युपगन्तव्य, न ज्ञानमिति ॥ अन्यच्च । भवेचुक्तो 
ज्ञानस्याभ्यृपगमो, चदि ज्ञानस्य निश्चयः कतु पार्थंते। यावतः 
स एवन पायेते। तथाहि । सर्वःपि दभैनिनः परस्पर भिन्नमेव 
ज्ञानं प्रतिपन्नाः । ततो न निश्चयः कलं शक्यते, किमिदं खभ्य- 
गरतेदभिति । श्रथ यत्छकलवस्तुस्तो मषाचात्कारिभिगवदधमानौ- 

पदे शादुपजायते जानं तत्सन्चप्नतरत्, असवे्नशूलत्वादिति चेत् | 
सत्यमेतत्, कितु स एव सकलवस्तुस्तोमसाचात्कारौ, न तु 

सौगतादिसंमतः खुगतादिरिति कथ प्रतोयते, तद्भादकप्रमाशा 
भावादिति तद्वः सशय. ¦ ननु यख्य दिवः समागत्य देवाः 

पूजादिकं कृतवन्तः, ख एव वधेभानः सवेन्ञो, न शषाः सुगता- 

दय इति चेन्न, वधेमानश्य चिरातौतवेनेदार्न तद्धावग्रादहक- 

प्रमाणाभावात् । स्प्रदायादवसीयत दति चेत्) ननु सोऽपि 

सप्रदायो धूतेषुरषप्रवतिंत ̀ किं बा खत्यपुर्षप्र्तित इति कथ- 

मवगन्तव्य, प्रमाणाभावात् । न चाप्रमाणकं वय प्रतिपत्तु चमाः। 

मा प्रापदतिप्रसद्गः। श्रन्यच) मायाविनः सयमसर्वज्ञा अ्रपि 
जगति खस्य सवेज्ञभावं मचिकटयिषवस्तयाविधेन्रजालवशाद्- 

श्रयन्ति देवानितस्ततः संचरतः खस्य पूजादि क इ्वैतः । ततो 

देवागमदटभ्नादपि कथं तस्य स्वेज्ञलनिश्वयः ! तया चाद 

जैन एव स्व॒तिकारः समन्तभद्रः । 

देवागमनभोयानचामरादिष्श्तयः। 

मायाविष्वपि दृ्छन्ते नातस्वमसि नो मदान् ॥ १ ॥ 
भवत् वा वधेभानखामो सवेज्ञस्तथापि तश्च सत्कोऽयमा- 
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चाराद्गादिक उपदे, न घुनः केनापि धूर्तेन खयं विरचय्य 
प्रवतित इति कथमवसेयं, रतो दिये विष्ये प्रमाणाभावात् । 

भवतु वा त्यैवायसुपदेश्रस्तथापि तस्थायमर्यो नान्य इति न 

श्रक्य प्रत्येत्, नानार्था हि शब्दा लोके प्रवर्तन्ते, तथादशेनात् । 

४ ततोऽन्यथा्थेसंभावनायां कथं विविता्ं निश्चयः । कदमखेन 

हि परचेतोटत्तेरम्रत्यच्लात् कथमिदं ज्ञायते “एष सवेन्नस्या- 

भिप्रायोऽनेन् चाभिप्रायेणाय शब्दः प्रयुक्तो नाभिप्रायान्तरेण” 

दति। तदेवं दौघेतरसंसारकारणएत्वात् सम्यभ्रिशख्याभावाचं 

न ज्ञानं अयः, किं वक्लानमेवेति स्धितम् ॥ 

10 ते चान्ञानिका, सप्तषष्टिसंख्या श्रसुनो पायेन प्रतिपत्तव्याः । 

दह जौवाजोवादौन् पदार्थान्कवित्पदृकादौ व्यवस्थाप्य पर्यन्त 
उत्पत्तिः स्थाप्यते ¦ तेषां च जौवादौनां नवानां प्रत्येकमधः 

सप्त॒ सत्वादयो न्यस्छन्ते। तद्यथा । स्तं ९, श्रघक्तं ९, 

सद्सत्त्व र्, श्रवाच्यल ४, सदवाच्यलं ५, श्रसदवाच्यल €, 
15 सद्सदवाच्यल ऽ चेति । तच सत्त खशूपेण विद्यमानवम् । 

१। श्रसच्वं पररूपेण विद्यमानलम् । २। सदसच्च खरूपपर- 

ख्पाभ्यां विद्यमाना विद्यमानलम् । १। तथा तदेव स्मसक्लं 
च यदा युगपदेकेन शब्देन वकुमिग्यते तदा तद्वाचकः शन्दः 
कोऽपि न विद्यत इत्यवाच्यवम् | ४। यदा वेको भागः 

20 सन्नपरश्चावाच्यो युगपद्धिकच्छते तदा सदवाच्यलम् । ५ । 
यदा वेको भागोऽसन्नपरश्चावाच्यस्तदाषद्वाच्यलम् , ई 1 
यदा लेको भागः सन्नपरश्चासन्नपरतरश्चावाच्यस्दा षदसद- 



{ पस्तवना | 

वाच्यलमभिति । ७ । न चैतेभ्यः सप्तभ्यो विकस्पेभ्यो ऽन्यो 

विकल्यः संभवति, सखवेष्येते्वेवान्तभांवात् । ततः सक्त विकल्पा 

उपन्यस्ताः । सक्च च विकल्पा नवभिगेफिता जातास्तिषष्टि" ॥ 
उत्पन्तेश्चलार एवाद्ा विकल्पाः । तद्यथा । स्चमसत्व सद् सत्व- 

मवाच्यलं चेति । शेष विकल्यत्रयं द्वत्पततयुत्तरकपल पदायांवय- 

वापेचमतोऽच्रासंभवौति नोक्तम् । एते चत्वारो विकल्यास्ति- 

षटठिमध्ये प्रचोष्यन्ते ततः सप्तषष्टिभेवन्ति । ततः को जानाति 

जोवः सन्नित्येको विकल्यः। न कञ्चिदपि जानाति, तद्भादक- 

प्रमाणाभावादिति भावः। ज्ञातेन वा किं तेन प्रयोजनं, 

ज्ञातस्याभिनिवेग्ेतुतया परलोकप्रतिपन्यित्वात् । एवमसदा- 

दयोऽपि विकल्या भावनोयाः) उत्यन्तिरपि किं सतोऽसतः 

सद सतोऽवाच्यस्य वेति को जानाति, ज्ञातेन वा न किचिदपि 

प्रयोजनमिति ॥ 

तथा विनयेन चरन्तौति वेनयिकाः, वसिष्टपराश्र- 

वालो किव्यासेला पुचसत्यदन्तप्रश्तयः। एते चानवष्टतलिङ्गगचार- 

प्रासा विनयप्रतिपत्तिलचण वेदितव्याः । ते च दानिश- 

त्सख्या च्रमुनोपायेन द्रष्टयाः । सुरनुपतियतिस्थविराधममाद- 

पिदरूपेष्वष्टसु स्थानेषु कायेन मनसा वाचा दानेन च दृश 

कालो पपन्नेन विनयः कायं दति चलारः कायाद्यः ख्ाष्यन्ते । 

चतारश्चाष्टभिगेणिता जाता दाजिंशत् ॥ 

एवमेतानि चौणि शतानि चिश्श्चधिकानि परदगशेनानां 

भवन्ति ॥ 

१.८. 

20 



ष्ट 
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इदश्रंनसमुच्चय सटौक । 

रया खो कखष्पेऽप्यनेके वादिनो ऽनेकधा विप्रवदन्ते | 

तद्यया । वेचिन्नारौश्वरज जगन्निगदन्ति। परे सोमाभि- 

सभवम् । वैप्रेधिका द्रययुणादिषड्धिकल्यम् । केदित्काश्यप- 

तम् । परे दकचप्रजापतोयम् । केचिद् जन्मा दिचयेकमूरतिं- 

खष्टन् । वैष्णवा विष्ठुमयम् । पौराणिका चिष्णुनाभिपद्मज- 
ब्रह्मज नितमादटजम् । त एव केचिदवफंम् । यण वर्णादिभिः 

ष्टम् । के{चत्कारू छतम् । परे च्ित्याचष्टमूर्तौशर तम् । श्रन्य 

ब्र्मएमे सुखारिभ्यो ब्राह्मण दिजन््रकम् । साख्या प्रकतिमवम् । 

ग्राक्या विन्ञद्विमाचम् । अन्ध एकजौवात्मकम् । केविदनेक- 

जो वात्यमकम् । परे पुरातनकमेक्षतम् । श्रन्ये खभावजम् । 

केविदरजातग्रलोद्तम् । केबिदष्डप्रभवम् । ्राश्रमौ लष्ेतु- 

कम् । पूर्णे नियतिजनितम् । पराशरः परिणणमप्रभवम् । 

केचिदा च्छिकम् । नेकवादिनोऽनेकख्पम् । ठरुब्का गोखा- 

, मिनानेकदिव्यषुरूषप्रभवम् । इत्याद योऽनेकवादिनो विद्यन्ते । 
[बं हण 

20 

एषा खषूप चलो कतच्चनिएेयात् हारिभद्रा दातव्यम् । एव 

सवेगतादिजोवखशूपे व्योतिश्ुक्रादिचारखशूपे च नैके 

विप्रतिपद्यन्ते । तथा बौद्ानामष्टादगशनिकायमेदा तभाषिक- 
सौ चान्तिकयोगाचारमाष्यमिकादिमेद्ा. वा वतेन्ते। लैमिनेख 
भिष्यङ्ृता बदवो भेदा । 

श्रोबेकफः कारिका वेत्ति तन्त्र वेत्ति प्रभाकरः । 

वामनस्ढभयं वेत्ति न किंचिदपि रेवएः ॥ १॥ 
अपरेऽपि वह्धदकङ्टो चर हसपर मदसभडप भाकरादयो- 

६) 



| प्रस्तावना | 

ऽनेकेऽन्तमेंदाः । संख्याना चरकादयो भेदा । अन्षामपि 

सवेद् शंनानां देवत्चप्रमाणएसुतिप्रतिखरूपविषये तत्तदनेक- 

तरिव्यसतानक्तास्तन्तद्रन्धकारछता वा मतभेदा बहवो विद्यन्ते । 

तदेवमनेकानि दभरेनानि लोकेऽभिधोयन्ते॥ तानि च सर्वाणि 

देवतातच्चप्रमाणा दिभेदेनाजाल्यौ यसा म्रस्ठतयन्धेनाभिधात्म- 

प्रक्यानि, तत्कयमचा चायं णयवंद् भैनवाच्योऽथौ निगद्यत इत्येवं 

गदितुमग्रक्योऽया वक्तु म्रत्यज्ञायि, गग॒नाङ्खलग्रभितिरिव 

पारावारोभयतटसिकताकणएगणएनमिवात्यन्त दुं शक्ोऽयमयः 

मारञ्च इति चेत् । सत्यमेतदयद्यवान्तरतद्धेदापेचया वक्तुमेषोऽयंः 

प्रक्रान्तः स्यात् । धावता तु मूखलभेदए्पेच्तयैव यानि सर्वाणि 

दशनानि तेषामेव वाच्योऽच वक्तव्यतया प्रतिन्नातोऽस्ति नोत्तर - 

भेदापेचया, ततो न कश्चन दोषः। स्वशब्द च व्याचक्तारी- 

रसमाभिः पुराप्ययमयौ दभित एव, पर विस्मरणश्रलेन 

भवता विस्मारित दति ॥ 

एनमेवायं ग्न्धकारोऽपि साचाद्ाह 

दशनानि षडेवाच मूलभेदव्यपेश्चया । 

१ 

[| 0 

195 

देवतातच््वभेदेन न्नातव्यानि मनीषिभिः ॥ २॥ 

श्र प्रस्ठतेऽसिभ्यन्थे द्शेनानि षडेव मूलभेदव्यपेद्वया 
मूलभेद पेया मनो षिभिर्मेधाविभिज्ञातव्यानि । न युनरवा- 
न्तरतद्धेदापे चयाधिकानि परमाथेतस्तेषामेष्वेवान्तर्भावात् । षडे- 
वेति सावधारणं पदम् । केन इतना मूलभेदानां षोढाल- 

20 



२२ षडदश्ंनसमुचचय सटौक । 

भिल्याप्रंक्वाह । टेवतातक्तभेदेनेति । देवा एव देवताः, खा्ऽच 

तरप्रत्ययः । तत्वानि प्रमारैरुपपन्नाः। पर मार्थसन्तोऽर्याः । 

इन्दे देवतातत्वानि, तेषां मेदेन पायक्येन । ततोऽयमचा्ैः । 

देवतातच्वभेदेन यतो दर्णनानां षडेव मूलभेदा भवेयुस्ततः 

षडेवाच दरेनानि वच्छन्तेः न पुनरूत्तरभेदापेच्तयाधिका- 

नोति। एतेन प्राक्तनश्लोके सवेशब्दयदणेऽपि षडेवाच दषे 

नानि वत्तं प्रतिज्ञातानि सन्तोति ज्ञापित द्रष्टयम् ॥ 

श्रय षष्ठां दशनानां नामान्याद + 

छप 

बोद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा 1 
0 जैमिनौयं च नामानि दश्नानाममून्यद्दो ॥ ३ । 

बद्धाः सुगतास्ते च सप्त भवन्ति। विपश्चौ ९ भ्िखौ २ 
विश्वग्डः २ क्रक्च्छन्दः ४ काञ्चनः ४५ काश्यपः ई शाक्यसिंह- 

सखेति ७। तेषाभिद दग्रैनं बोद्धम् ॥ न्यायं न्यायतकंमच्च- 

पाद्र्षिप्रणणोतं गन्धे विदन््यधौयते वेति नेयायिकास्तेषामिदं 

द्गैन नेयायिकम् ॥ रंख्या प्रतिप्रतितत्वपञ्च वि शतिरूपां 

विदन््यधौयते वा सांख्याः । यद्धा तालब्यादिरपि शांख्य- 

ध्वनिरस्तोति दद्धान्ायः। तच शंखनामा कञिद्ाद्यः पुरूष- 

विग्षस्तस्यापत्य पौ चादिरिति गर्गादिलात् चजूप्रत्यधे शांख्या- 

सेषामिद दभेन सांख्य श्रांख्यं वा ॥ जिना खषभादयथ्तु- 
20 वि रतिर दैन्तरेषामिदं दग्ेनं जनम् ¦ एतेन चतु विंतेर पि 

जिनानामेकमेव द शेनमजनिष्ट, न युनस्तेषां मिथो मतभेदः 

1 + 44 



[ बोद्धमतम् | यड् 

केऽप्यासौदित्यावेदितं भवति ॥ जित्यद्रवयटन्तयोऽन्द्या विगरेषा 

एव । वैशेषिक, विनयादिभ्य इति खाधं दकण् । तदैप्रोषिकं 
विदन्यधौयते वा, तदेत्यपोत, इत्यणि वेभेषिकास्तेषाभिदं 
ब्शेषिकम् ॥ जेमिनिराद्यः पुरुषविश्षस्तखेदं मतं जेमिनोयं 

मोमांसकापरनामकम् ॥ 

तयाग्रब्दश्चकारश्वात्र समुचयार्थैः। एवमन्यनाष्यवसेयम् । 

श्रमूनि षडपि दशनानां नामानि । श्रो इति शिष्यामन्लणे । 

भ्रामन््णए च श्रिर्व्याणं चिन्तव्यासङ्घत्याजनेन श्ास्त्र्रवण- 

याभिसुखौ करणयेमचोपन्यस्तम् ॥ 

पन्य 

| अथ बोद्गमतम् |¦ 

अय यथयोदशरस्तया निर्दश इति न्यायादादौ वौद्धमतमाषषटे। 

तच बौद्धमते तावदेवता सुगतः किल । 
चतुणमायसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः ॥ ४ ॥ 

तचश्ब्दो निर्धारणायेः, तावच्छब्दोऽवधारणे | तेषु द भने- 10 

व्वपराणि तावन्तिष्ठन्त्, बौद्धमतमेव प्रथमं नि्धार्धोच्यत 
इत्यथः । श्च चादौ नौद्धदशेनोपलचणायं सुग्धभिय्यालुयदहाय 
बौद्धानां लिङ्गवेषाचारादिख्ूपं प्ररण्येते। चमरो मौण्डं 



२४ बडदश्रनससुद्धय सटीक । 

छृत्तिः कमण्डलश्च लिङ्गम् । धातुरक्तमागल्फं परिधानं वेषः | 

प्रौ चक्रिया बङी । 

म्दरौ श्थ्या प्रातकत्टाच पेया भक्तं मध्ये पानक चापराह्ने 

द्राचाखण्ड श्रकरा चाधेरात्ने मोचश्वान्ते ्राक्यपुचण दृष्टः ॥१॥ 

$ मणन्न भोयण सुद्धा मणन्न सयणसर । 

मणन्ल॑मि श्रगारमि मणन्नं इायए सुशो ॥ २॥ 

भिचार्यां पाते पतित खवं दररद्धमिति मन्वाना मांसमपि 

भुच्छते । ब्रह्मचर्या दि खकोयक्रियायां च शश्र दृढतमा भवन्ति 

दत्यादिराचारः । धमवुद्धस्नरूपं रन्नचयम् । तारादेवौ शासने 
10 विनघ्ननाभिनौ । (िपण्छाद्यः सप्त बुद्धाः कण्डे रेखाचयाद्धिताः 

स्वेज्ञा देवाः। बुद्धस्॒ सुगतो धमेधातुरित्यारौनि तन्ना- 
मानि । भिद्सौगतग्राक्यशोद्धोदनिख॒तताचागतश्न्यवादिना- 

मानो बौद्धाः। तेषां शोद्धोदनिधर्मोत्तराच॑टध्मकीर्सिपरद्ा- 
कर दिग्रागग्रसुखा यन्यक्रारा गुरव ॥ 

15 श्रय प्रदुतद्चोकोऽगरतो वयाख्यायते ¦ बौद्धमते बौद्दभरने 
सुगतो वुद्धो देवता देवः किलेत्याप्प्रवादे। वेद्श्र' सः) 
चतुर्णमित्यादि । आराद्रराद्याताः सवेहेयधर्भभ्य दत्यार्याः । 

एषोदरादिलाद्रूपनिष्यत्ति' । सतां साधूनां पदार्थानां वा 

यथासंभवं सुक्तिप्रापकलेन ययावस्थितवस्दुरूपच्िन्तनेन च 

20 हितानि सत्यानि । श्रयवा सद्यो हितानि सत्यानि 

श्रार्यारणं सत्यानि श्रायेसत्यानि तेषामा्यंसत्यानाभित्यर्ः | 
चतुणों दुःखादौनां दु"खमभुदयमागेनिरोधेलदणानां तच्चानां 



बौदमतम् । 

प्रूपको देशकः ॥ तच दुःखफलश्चताः पञ्चोपादानसखकन्धा 

विन्नानादयो वच्छमाणा.। त एव दव्णसदहाया इत॒ग्रताः । 

समुदयः सश्ुदेति स्कन्धपञ्चकलच्ए द्.खमस्मादिति यत्य 
तितः । निरोघडेह्नेरात्याद्याकारश्चित्तविगरेषो मागैः। मागण 
अन्वेषणे, माग्येतेऽचिखते थाच्यते निरोधाधिंभिरिति चुरा- 

दिणिजन्तवेनाहमत्ययः। निःकघेशरावस्था _ चित्तस्य निरोधः । 

निरुध्यते रागदेषोपदतवित्तलचण' ससारोऽनेनेति करणे 

घञि, सुक्रिरित्यये. । दुःखादौनाभित्य्ादि शन्दोऽने कार्योऽपि 

व्वद्थार्यो मन्तव्यः । यदुक्तम् 

सामोषे च ववद्ायथां प्रकारेऽवयवे तथा । 

चतु्वेेषु मेघाबो आदि ण्ब्द तु लच्येत् ॥ ९ ॥ 

तचादिश्ब्दः सखामौषे यथा यामादौ घोष इति, व्यव- 
स्थायां वथा ब्राह्मणदयो वं दति, प्रकारे यया आच्छा 

दवदत्तादय इति देवदत्तसद्शा श्राव्छा इत्यं, अ्रवयते यथा 
सलम्भादयो गहा इति। रच तु ववश्छायेः संगच्छते । दुःख- 
मादि प्रथम येषां तानि तथा तेषामिति बज्ननौदिः ॥ 

श्रय दुःखतक्ं व्या चिख्यासुराह । 

दुःखं संसारिणः स्कन्धा च पञ्च प्रकोतिताः। 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ५॥ 

दु"ख ॒दुःखतक्लं किभित्थाह । ससरन्ति स्थानात्स्छानान्तर 
भवाद्ववान्तर वा गच्छन्तौत्येवंशौोलाः ससारिणः न्धाः । 

4 

५ 

15 

1 

20 



९६ षडदशनसमुच्चय सटोक | 

सचेतना च्रचेतना वा परमाणएप्रचयविग्रेषाः। ते च खन्धाः 
पञ्च प्रकौतिताः। वाक्यस्य सावधारणएत्वात्पञ्चैवाख्याताः। न 

तपरः कशिदात्माख्यः सकन्धोऽस्तोति । के ते सन्धा दत्याह। 

विज्ञानमित्यादि । विज्ञानस्कन्धः, वेदनाख्छन्धः, स्न्नाखन्धः, 

६ संस्कारस्कन्धः; रूपस्कन्धश्च । एवग्रब्द्;ः पएूरणाधं, चशब्दः 

समुच्चये। तच रूपविज्ञान रसविज्ञानमित्यादि निविकल्यक 

विन्ञानं विशिष्टज्ञान विज्ञानस्कन्धः । निर्विकल्पक च क्ञान- 

मेवंरूपमवसेयम् । 

श्रस्ि छयालोचन ज्ञान प्रथमं निर्विकल्पक । 

10 बालमूकादिविन्ञानसदु श ष्एद्धवस्तजम् ॥ ९ ॥ दति ॥ 

सुखा दुःखा श्रदु.खसुखा चेति वेदना वेद्नास्छन्धः। 

वेदना हि पूरवंकृतकमेविपाकतो जायते तथा च सुगतः 

कद्ाचिद्धिच्छमराखमानः कण्टकेन चरणे विद्धः प्राह । 

इत एकनवते कल्ये श्रत्वा मे पुरूषो हतः । 

15 तत्कमंणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिचवः ॥ इति ॥ 

सन्ञानिमिन्तो द्रदण्णत्मकः प्रत्ययः सन्ञाखन्धेः। तच सज्ञा 

गौरित्यादिका । गोलादिक च तत्रतिप्तिनिभमिन्तम् । तयो- 

रुद्रहणएणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादिथोजनात्मक 

सविकल्यक क्ञान सज्ञख्कन्धे इत्यथः ॥ युण्ापुण्वादिघर्म- 

20 समुदायः सख्कारस्कन्धः, यस्य॒ सख्कारस्य प्ोधात्पूरवाुश्चते 

विषये सपर णादि समुत्पद्यते ॥ प्रथिवौधालादयो रूपादयश्च 

खपस्कन्धेः। न चेतेभ्यो विज्ञानादिभ्यो व्यतिरिक्तः कखथनात्माख्यः 



नौ दमवम् । २७ 

पदाथः सुखदुःखच्छादेषश्चानाधारभ्वतोऽध्यक्चेणवसौयते । नाग्यतु- 
मनेन, तदव्यभिचारि लिद्ख ग्रहणाभावात् । न च प्रत्यकानुमान- 

वयतिरिक्तमर्थाविखंवादि म्रमाणान्तरमस्तोति। ते च पञ्च 

सन्धा: चणमातचावस्यायिन एव वेदितव्याः, न पुननित्याः 

कियत्कालावस्थायिनो वा । एतच्च चणिकाः सवेङ्स्कारा दत्यच 5 

द् शेचिय्यते ॥ दु'खत्ल पञ्चभेदतयाभिधायाय दु'खतत्चस् 
कारणश्चत ससुदयतत्वं याख्याति । 

समुदेति यतौ लोके रागादीनां गणो ऽखिलः | 
आत्मात्मोयभावास्यः समुदयः स उदाहृतः ॥ € ॥ 

ब यता यस्मत्समुदयाल्लोके लोकमध्ये रागारौनां रागे 10 

षादिदोषाण्णं गणः समवायो ऽखिलः समस्तः समुदेति 

ससुद्धवति । कोदृणे गण इत्याह । अत्माद्मौोयभःवाख्यः । 

चरता ख, भात्मोयः खकौयः, तयोर्भावस्तच्वम् । श्रात्मात्मीय- 

भावः अयमात्मा श्रय चात्मौोय दत्येव सबन्ध इत्यर्थः । उप- 
लचणलारयं परो ऽय च परकौय इत्यादि सबन्धो द्रष्टव्यः। स 
एवाख्या नाम यस्य स श्रात्मात्मौोयभावाख्यः। श्रयं भाव. 
श्रात्मात्मौ संबन्धेन परपरकौयादि संबन्धेन वा यता रागदेषा- 

दयः समुद्भवन्ति, स्खुदयो नाम तत्वम् । वौद्धमत उदाहतः 
कथितः । श्रचोत्तराधं सप्तनवाचरपाददये छन्दोन्तरसद्धावा- 
च्छन्दोभङ्गदोषो न चिन्य, ्राषेलातमरस्तुतगशास्तस्य ॥ 20 

= (01 



२८ षटदश्र॑नसटु चयः सटोकं । 

श्रथ द्.खसमुदयतल्योः ससारनिमित्तयो विंपचच्ते मागं- 

निरोधतच्चे प्रपञ्चयन्नार । 
न्त 

सषणिकाः सवेसंस्कारा इत्येवं वासना यका । 
स मागं इहह विज्ञेयो निरोधो मोक्ष उच्यते॥७॥ 

$ परमनिङष्टः कालः चणः। तच भवा, चणिकाः चणएमाचाव- 

खितय इत्यथे । स्वँ चते श्ख्काराश्च पदार्था. सर्व॑सख्छाराः 

चणविनश्वरा. स्वँ पदार्था द्रत्यथै' ॥ तथा च बौद्धा श्रमिदघति। 

सखकारणेभ्यः पदाथ उत्पद्यमानः कि विनश्वर खभाव उत्पद्यति 

ऽविनश्वरस्वभावो वा । यद्यविनश्वर खभावः, तदा तद्यापिकायाः 

10 क्रमयौगपद्याभ्यामयेक्रियाया श्रभावात्पद्ाच॑स्यापि व्यापयस्याभावः 

प्रसजति । तयाइ। यदेवायंक्रिचाकारि तदेव परमायेखदिति। 

स च नित्योऽयौऽधैक्रिवायां प्रवर्तमानः क्रमेण वा प्रवर्तेत यौग- 

पद्येन वा । न तावत्कमेण, यते द्येकस्य च्रथैकरियायाः करण- 

काते तस्याराथं क्रियायाः करणस्भावो विद्यते न वा। यदि 

15 विद्यते, कुतः क्रमेण करोति । श्रय सहकायपेचया इति चेत्, 

तेन सहकारिण तसय नित्यस्य कथिदतिश्यः करियते न वा 

यदि करियते, तदा किं पवखभावपरित्यागेन कियते ऽपरि- 

त्यागेन वा। यदि परित्यागेन, तताः ऽतादवष्यापन्तेर- 

नित्यत्वम् । अरय पदेसखभावापरित्यागेन, ततस्तस्य नित्यस्य 

20 तत्कतेपकराभावात्कि सहकायंपेचया कर्तयम् ¦ श्रथाकिचि- 

त्वरो ऽपि सहकारौ तेन विशिष्टकार्या्थमपेच्चते । यतः । 



बौद्धमतम् । 

्रपेच्छते परः कथिधयदि कर्वोत किंचन । 

यदकि चित्कर वस्तु कि केनविदपेच्छते १॥ 

श्रय तस्य प्रथमायेक्रियाकरणएकाले ऽपरायेक्रिवाकरणसखभावो 

न विद्यते। तथा च सति स्प्टैव नित्यताहानिः। श्रथासौ 

नित्यो ऽयौ यौ गपदेनायकरियां ङर्यात् । तथा खलति भ्रथमचए 
एवागरेषायेक्रियाणएण कर णाद्धितौ यच्णे तस्याकलेलं स्थात् । तया 

च सेवानित्यतापत्तिः ॥ श्रय तस्य तत्छभावलात् ता एवाय- 

क्रिया श्रयो श्यो द्वितोया दि चएेस्वपि कूर्यात्, तदसांप्रतं खतस्य 

करणाभावादिति। कि च दितौयादिच्णसाध्या अरष्ययेसार्थाः 

प्रयमच्वणए एव प्राप्नुवन्ति, तस्य तत्खभावलात्, शअतत्खभावे च 

तस्यानित्यलप्राक्षिरिति । तदेव नित्यस्य कमयो गपद्याभ्यामथे- 

क्रियाविरदान्न सखकराररुभ्यो नित्यस्योत्पाद दति॥ श्रय 

विनश्वरखभावः समुत्पद्यते । तया च सति विन्नाभावादायातम- 

खदु क्तमशेषपदायेजातस्य चणिकलत्वम् । तथा चोक्तम् । 

जातिरेव डि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते। 

यो जातश्च न च ्वस्तो नश्चेत्यञ्चात्छ केन वा ॥९॥ 

नन्नित्यले सत्यपि च्य घटादिकस्य यदैव सुद्धरादि- 
समगोसाकल्य तदेव तदधिनश्वरमाकल्यते न पुनः प्रतिचणं, तते 
विनाग्रकारणपेचाणमनित्यानामपि पदार्थानां न चरणिकल- 
भिति। तदेतदनुपासितयुरोवेचः, यते सुद्नरादिसन्निधाने 
सति यो ऽस घटादिकस्यान््यावस्थायां विनाशस्वभावः स खभाव- 
स्स्येवो त्पन्तिसमये विद्यते न वा । विद्यते चेत्, श्रापतितं त 

न 



० षड्दश्र॑नसमुचय सट कं" । 

तदुत्पत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरलत्वम् । अय न विद्यते सख खभाव 

उत्पल्तिसमये, तडि कथं पश्चात्छ भवेत् । शरयेदृश्र एव तख 

खभावो यदुत कियन्तमपि कालं शिला तेन विनष्टमिति 
चेत्, तदं सुद्गरादि सन्निधाने ऽप्येष एव तस्य सखभावः स्यात् । 

$ तते शयो ऽपि तेन तावत्काल स्थेयम् । एवं च सुद्भरादि- 

घ।तग्रतपाते ऽपि न विनाशन भवेत् । जातं कल्पान्तस्थायिलं 

घटादेः । तथा च जगद्भावदारव्यवस्था विलोपपातकपद्भिलता । 

दत्यभ्युपेयमनिच्छनापि च्षणएच्यिलं पदार्थानाम् । प्रयो गस्लेवम् । 
यदिनश्वरखभाव तदुत्प्तिसमये ऽपि तत्खष्टपं, यथान्तयच्चए- 

10 वतिघरस्य सखरूपम् । विनश्वरस्भाव च शूपरसादिकमुद् यत 

श्रारभ्येति खभावहेत्. । तदेवं विनाश्डेतोर कि चित्करत्वात् । 

खदहेतुत एव पदार्यानामनित्यानामेवोत्यत्तेः चणिकतवमवस्थित- 

मिति। नतु यदि चण्चयिणो भावा, कथय तहिं स एवाय- 

मिति ज्ञानम् । उच्यते । निरन्तरसद् शापरापरच्चणनिरोचण- 

1: चेतन्योदयाद्विद्यालुबन्धाच्च पूरवैचणएप्रलयकाल एव दौपकलि- 

कायां दौपकलिकान्तरमिव तत्सदुश्मपर च्णन्तरुदटयते। 

तेन समानाकार ज्ञानपरपरापरिचयचिरतरपरिणामाननिरन्तरो- 

दया प्रवचणानामत्यन्तोच्छदे ऽपि स॒ एवायमित्यध्यवसायः 

प्रसभं प्रादुभेवति । इश्यते च यथालृनपुनरत्पननेषु नखकेशर- 

20 कलापादिषु सख एवायमिति प्रतौति; तथेहापि किंन 

संभाव्यते खजनेन ¦ तस्माख्िद्धमिदं यनसन्ततकषणिकमिति । 

श्रत एव युक्रियुक्रमेतत् चणिकाः सवेसस्कारा इति ॥ श्रय । 



बौडमतम् । 

प्रस्तुत प्रयते ! चणिकाः सवंससकारा इत्यच इ तिश्रब्दा मका- 

रार्यात् नास््यात््या कञ्चन, किं तु ज्ञानचणसंताना एव सन्तो - 

त्यादिकमचर शद्यते। तते ऽयमथेः । चणिकाः सर्वे पदार्था, 

नास्यात्मत्याद्याकारा एवमोदगो चका, सखायं कप्रत्यये, या 

वासना परवंज्ञानजनिता तदुन्तरज्ञाने शक्तिः चणपरपराप्राप्ना 

मानसौ प्रतीतिरित्यर्थः ॥ स मागो नामा्यैसत्य, इह बौद्धमते, 

विज्ञयो ऽवगन्तवयः) स्वेपद्ायंचणिकलनेराम्याद्याकारखिन्त- 

विगरेषो मामे इत्ययः । ख च निरोधस्य कारण द्रष्टव्यः ॥ अथय 

चतुथमायेंसत्यमाह । निरोधो निरोधनामक तकत, मोचो 

ऽपवगे, उच्यते ऽभिघोयते। चि्तख निक्ेश्वस्थारूपो 

निरोधो सुक्तिनिंगद्यत इत्यथे. । एतानि दु"खादौन्या्थैसत्यानि 
चत्वारि यानि यन्धस्ताचानन्तरमेवोक्तानि सौ चान्तिकमतेनैवेति 
विन्नेयम् । वैभाषिका दिभेदनिर्दग विना सामान्यतो वौद्धमतेन 

तु दादेव ये पदाथा भवन्ति तानपि संप्रति वि वु. 

क्षो कमेनमाह । 

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पच्च मानसम् । 
धरममायतनमेतानि दादशशणयतनानि च ॥ ट ॥ 

पञ्चसस्यानो द्धियाणि ओओचचचु्ांएरखनस्यभ्रनरूपाणि । 
श्ब्दाद्याः श्ब्दरूपरसगन्धस्यश्रां पञ्च विषया इद्ियगोचराः। 
मानसं चित्त यस्य गशब्दायतनमिति नामान्तरम् । धर्माः 

सुखदुःखादयस्तेषामायतनं ग्टहं ग्ररौरभित्ययः । एतान्यनन्तरो- 
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९ षड्द्नसमुच्चय. सुटोक' । 

क्तानि दांदशसख्यानि ्रायतनानि श्रायतनसं्ञानि त्वानि, 

चः समुच्चये, न केवलं प्रागुक्तानि च॑लारि दु-खादौन्येव कि 

त्रेतानि दादशयतनानि च भवन्ति। एतानि चायतनानि 

चणिकानि ज्ञातव्यानि । यतो बौद्धा श्रचैवमभिदधते | श्र्थ- 

5 जियालचणए सत्व॒प्रागुक्तन्यायेनाच्णएिकाज्निवतंमानं चणिके- 

व्वेवावतिष्ठते । तथा च सति सुलभं चणिकलानुमानं 

यत्यत्तत्वणिकं, यया प्ररोपकलिकादि। सन्ति च दादटशा- 

यतनानौति । श्रनेन चानुमानेन द्वादश्ायतनवयतिरिक्षस्याप 

रस्यारथस्याभावात्, दादशखायतनेस्वेव चणिक्ल व्यवसितं 

10/ भवतौति ॥ 

तदेवं सौचान्तिकमतेन चारि दु'खाटरौनि तत्तानि 

सामान्यतो बौद्धमतेन चायतनष्हपाणि द्वाद ग्र त्वानि प्रतिपद 

सप्रति प्रमाणस्य विग्रेषलचणमजाभिधानेयम् । तच शमान्य- 

लष विनाभावोति प्रथमं प्रमाणस्य सामान्यलंच्तणसुच्यते । 

1; प्रमाखमविसुवादि ज्ञानमिति । अरविंस्वादक च्चान प्रमाणम् । 

श्रविसवाद कल चाधप्रापकलेन व्याप्तमर्थाप्रापकस्या विषवादिला- 

भावात्, के गाण्डुकज्ञानवत् । श्रथंप्रापकल च प्रवतेकलेन व्यापि, 
श्रप्रवतेकस्यार्थाप्रापकलात् । तद्वदेव प्रबतेकल्मपि विषयोप- 

द्भेकतेन व्याने । न हि ज्ञान हस्ते रदौता पुरूष प्रवतयति, 
20 खविषय द्पद् शयत्रवतेकसुच्यते प्रापकं चेति, खदिषयोप- 

दशेकलव्यतिरे केण चान्यत्मपकतम् । त्च शक्निष्पम् । उक्र च 
“अआपण्श्रक्िः प्रामाख तदेव च प्रापकलम्"” दति ॥ 



बौ मतम् । 

सख विषयोपदगशेके च प्रत्यच्चानुमाने एव, न न्नानान्तरम् । 

श्रत्ते एव लच्णद्ः तयोश्च दयोरष्यविरुवाद्कलमस्ति 

लच्णम् ¡ प्रत्यच्तेण द्यथेक्रियाखाधकं वस्तु दुष्टतयावगतं 

सत्मद्र्ितं भवति, श्रनुमनेन तु दृष्टलिङ्गगवयभिचारितया- 

ध्यवसित सत्रद््भिंत भवतीत्यनयोः खविषयप्रदभैकल्वमेव 

म्रापकलम् । यद्यपि च प्रत्यचस्य चणो य्राद्यः स च निृत्तवान्न 

प्राप्यते, तयापि तत्छंतानो ऽध्यवसेयः । प्रद्न्तौ प्राप्यत इति, 
सतानविषयं प्रदभिताथप्रापकलमध्यचस्य प्रामाण्यम् । अनु 

मानस्य तु लिङ्ग् शने विकल्प. खाक्रारो ब्राह्मो न बाद्यो 

ऽयेः। प्राप्यस्व बाद्यः। सखाकाराभेदेनाध्यवसित इति। 

तद्िषयमस्यापि प्रद्भिताथप्रापकलं प्रामा्छम् । तदुक्तम् 

“न द्याभामये परिच्छिद्य प्रवर्तमानो ऽैक्रियायां विखुवाद्यते"? 

इति म्रा्यमाणए च वस्तु नियतदेश्कालाकार प्राप्यत दति 

तयाश्तदस्वुप्रदगेकयो. प्रत्यच्चाहमानयोरेव प्रामाण्य, न 

ज्ञानान्तरस्य । तेन पौतश्ङ्खदियाददिज्ञानानामपि प्रापकला- 

रामाण्धप्रसक्तिनं भवति, तेषां प्रदभरितार्यामापकलात् । 
ये ्कालाकार दि वशु तैः प्रद्भिंत, न तत्तथा प्राष्यते। 
यच्च॒ यथा प्राप्यते, न तैस्त्तया प्रदर्भितं, देशादिमेदेन 

वस्ुभेदख निशितलादिति न तेषां प्रदर्भिंतार्थ्रापकता। 

ततो न प्रामाण्यमपि ॥ नापि प्रमाण्द्यव्यतिरिक्रं शब्दादिक 

प्रदभितार्याप्रापकलेन प्रमाण, तत्मदर्िंतखख देशाद्यनियत- 
स्याथेद्यासल्तन मप्राप्ुमणक्तेः। तत्मदशिता्थस्यानियतलं च 
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१४ षड्दण्ंनसमुच्वय, सरटौ क' । 

साचात्यार्पर्थणए वा प्रतिपाद्यादेरर्थानुपपत्तेः। ततः स्तं 

्दगशितायप्रापणश्र दिखभावमविसंवादकल प्रामाण्यं दयोरेव, 

म्रापणश्रक्िश्च म्रमाणएस्यार्थाविनाभावनिमित्तद गेनष्ष्टभाविना 

विकल्पेन निश्ौयते । तयाडि । प्रत्यच्ं दगेनापरनामकं यतो 

५ ऽ्यादुत्यन्न तदशकमरात्मान खानुूपावसायोत्पादनानि्िन्- 
दर्थाविनाभाविलं मापणश्रक्रिनिमित्त प्रामाण्छ खतो निधिनो- 

तौव्युच्यते, न पुन्ञानान्तरं तन्निश्चायकमपेच्ते ऽर्यातु- 
ग्ताविव । ततो ऽविरख्वादकलमेव प्रमाएलच्चणं युक्षम् । श्रय 

म्रमाएस्य विगेषलच्एं विवचुः प्रथमं प्रमाणशंस्यां नियमयन्ञाइ । 

0 प्रमाणे दे च विन्नेये तथा सौगतदशने । 
प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यगृन्नानं दिधा यतः॥ € ॥ 

तयाग्रब्दः अ्रगुक्ततत्वापेचया समुच्चये, चगश्रष्टो ऽवधारणे । 

ततो ऽयमर्थः । सौगतद्भ्रेने द एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेक 

चौोरि चलारि पञ्च षड्धा प्रमाणनि । एतेन वचार्वाकसांख्यादि- 

15 परिकल्ितं प्रमाणएसंख्यान्तर बोद्धा न मन्यन्त दत्याबेदितं 

भवति। ते देके प्रमाणे इत्याह । प्रत्यचमतुमानं च) कुतो 

दे एव प्रमाणे इत्याह । सम्यग् श्रविपरौत विस्वादरदित- 
मिति यावत् ज्ञान यतो हेतोदिधा। स्वे वाक्यं खावधारण- 

मिति न्यायाद्भिधेव न लेकधा तिधा वेति। श्रच केचिदाहः । 

20 यथाच दिधेत्युकते हि दिधेव न लेकधा तिधा बेत्येवमन्ययोग- 
च्वच्छदः। तथा चेचो धतुधैर इत्यादिष्वपि देचस्य धतुध्र- 



नौद्धमतम् । 

लेव स्यान्न तु भौयौदा्वैर्यादयः। तदयुक्तं थतः सवे 

वाक्यं सावधारणमिति न्याये <प्ाग्रङ्कितस्छेव व्यवच्छेदः । 

पराये हि वाक्यमभिभौयते। यदेव च परेण व्यामोदहादा- 

श्तं तस्यैव व्यवच्छेदः। चैचो धनुर्धर इत्यादौ च चेतरस 

धनुधैरलायोग एव परीरागशङ्कित दति तस्येव व्यवच्छेदो नान्य- 

धर्मस्य । इद चार्वाकर्साख्यादय एकेकध्यमनेकधा च सम्यग्- 
ज्ञानमाह्ः, श्रतो नियतदरैविष्यपरदभेनेन एकलबड्ले सम्यग्- 
ष्यीनस्य प्रतिचिपति । एवं चायभमेवकारो विशेषणेन विशेष्येण 

क्रियया च सद भायमाणः क्रमेणयो गान्ययो गात्यन्तायो गब्यव- 

च्छेद कारिताल्िधा भवति । यदिनश्चयः । 

अ्रयोग यो गमपरैरत्यन्तायो गमेव च । 

व्यवच्छिनत्ति धममस्य निपातो वयतिरेचकः ॥२॥ 

निपात एवकारः, व्यतिरेचको निवतंकः । 

विशेषण विगेव्याभ्यां क्रियया यः सदोदित: । 

विवच्ातो ऽप्रयोगे ऽपि तख्ा्थौ ऽयं प्रतोयते ॥२॥ 

व्यवच्छेद फलं वाक्यं यतश्चेचो धनुधंरः । 

पायौ धनुधैरो नौलं सरोजमिति वा यथा ॥द॥ 

सम्यगन्ञानस्य च दैविध्यं प्रत्यच्परोचविषयदैविध्या- 
दवसेयम् । यतो ऽच प्रत्यविषयादन्यः स्वौ ऽपि परोच्ौ 

विषय । ततो विषयदैविध्यान्तद्भदके सम्यग्ज्ञाने श्रपि इं 
एव॒ भवतो न न्यूनाधिक । तत्र यत्परोच्ाये विषयं सम्यगृज्ञानं, 
तत्खसग्येन धर्मिण च सबद्धादन्यतः सकाणसामान्येना- 
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कारेण परोक्लारथेस्य प्रतिप्तिरूप, ततस्तदनुमाने न्त्दं त- 

मिति। प्रत्यक्ालुमानल्चणे द्वे एव प्रमाणे । तयाहि। नं 

परोच्तो ऽयः साचाव्रमाएेन प्रतोयते, तस्यापरोचलप्रसक्तेः । 

विकल्ममाचस्य च खतन्तस्य राज्यादि विकच्यवदप्रमाणएलात्, 

परोचार्थाप्रतिवद्धस्यावश्यतया तदव्यभिचाराभावत् । न च 

खमाध्येन विनाश्रतो ऽथेः परोक्स गमको, श्रतिप्रसक्तः । 

धर्मिणा चासंबद्धस्यापि गमकले प्रत्यासत्तिविप्रक्षाभावात् स 

सर्व प्रतिपत्तिडेतुभवेत् । ततो यदेवंविघायप्रतिपत्तिनि- 

बन्धन प्रमाणं तदनुमाननेव, तश्टैवजलच्एतवात् । तया च 

प्रयोगः । यद्प्रत्यचं प्रमाण तदनुमानान्त्देतं, यथा लिङ्ग 

बलभावि | श्रप्रत्यच्प्रमाणं च शब्दादिकं प्रमाणन्तरतेना- 

भ्यपगम्यमानमिति खभावहेतुः । यद्च॒यत्रन्त्देतं तस्य न 

ततो बदिर्भावः, यथा प्रसिद्धान्तभैवस्य कचित्कस्यापि। 

श्रन्तश्देत चेदम् । प्रत्यच्चादन्यस्ममाणएमनुमानमिति सखभावविरू- 

द्धोपलसिः, ्रन्तभाीवबदहि्भावयोः परस्परपरिहारस्थितलचण- 

तया विरोधात् । श्राह परः । भवतु परोचविषयस्य प्रमाणए- 

स्यानुमाने ऽन्तभावः ) श्र्थान्तर विषयस्य च शब्दादेस्तस्यान्त- 

भावो न युक्त दति चेन्न, प्रत्यचपरोचाभ्यामन्यस्य प्रमेयस्या्थ- 

स्याभावात्, प्रमेयरहितखख च प्रमाणस्य प्रामाण्धारुभवात् । 

प्रमौयते ऽनेना्थं दति प्रमाणमिति ब्युत्यत्था, सप्रमेयस्यैव 
तस्य प्रमाणएल्व्यवखितेः। तथाहि । यद् विद्यमानप्रमेयं न 

तप्ममाण, यथा के्न्दुकादिज्ञानम् । श्रविद्यमानप्रमेय च 



नौडमतम् । 

प्रमाणदयातिरिक्रविषयतचभ्युपगम्बमान प्रमाणान्तरमिति 
कारणनुपलय्थिः, प्रमेचस्य साकात्पारप्ंण वा प्रमाणं प्रति 

कारणात् । तदुक्तम् । “नाननुङ्तान्वयव्यतिरेक कारणं 

नाकारणं विषयः” दति। प्रत्यचपरोचातिरिक्तं म्रमेचान्तर 

नास्तोति चाध्यचेरेव प्रतिपाद्यते । श्रध्यच्ं दि पुरःख्िताय- 

सामर्यादुपजायमानं तद्गतात्मनिचतप्रतिभाखावभाखादेव तस्वा- 

यस्य ॒प्रत्यचव्यवदहारकारणएं भवति । तदन्यार्यात्मनां च तस्य 

व्यवच्छिन्दानमन्यत्यरोकच्मयेजातं सकलं राण्यन्तरतेन व्थवस्था- 

पयन्ततौयप्रकाराभाव च साधयति, अध्यच्ेणाप्रतौयमानस्य 
सकलस्यायेजातस्यान्यलवेन परोचतया व्यवस्थापनात् । चन्यथा 

तस तदन्याय॑रूपताव्यवच्छेद सखौयदूपतयापि परिच्छेदो न 

भवेदिति न किंचिप्रत्यदेणावगतं भवेत् । प्रतिनियतखशूपता 

डि भावानां प्रमाणतो व्यवसिता । श्रन्यथा सवस्य सर्व॑- 

योपलम्भादिप्रशङ्गतः प्रतिनियतववद्ा रोच्छेद्प्रसक्निरभवेत् । 
प्रतिनियतस्रूपता चेन्न ॒म्रत्यच्चावगता किमन्यद्रूपं तेन 
तस्यावगतमिति पदायेखरूपावभासिनाध्यच्तेण प्रमेयान्तराभावः 
प्रतिपादित एव । ्नुमानतो ऽपि तदभावः प्रतौयत एव, 
चरन्योन्यव्यवच्छरदरूपाणामितरमप्रकारव्यवच्छेदेन तदितरप्रकार- 

व्यवस्यापात् । प्रयोगश्चा् । यच यश्रकारव्यवच्छेदेन तदि- 

तरप्रकारवखा, म॒ तच प्रकारान्तरसभवः। तद्यथा पौतादौ 
नौ लप्रकारव्यवच्छेदेमानौलप्रकारव्यवस्थायाम् । अस्ति च प्रत्यच- 
परो चयोरन्यतरप्रकारब्यवच्छेदेनेतरप्रकारव्यवस्था व्यवच्छिद्य 
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३८ बड दश्रनसमुचय" सटौक' । 

मानप्रकाराविषयोकते सवेसमि््रमेय इति विरद्धोपलसिः, 

तदतत््रकारयोः परस्पर परि हारस्थितलच्णएलात् । श्रत: प्रमे- 

यान्तराभावान्न प्रमाणान्तरभावः । उक्त च। 

न प्रत्यच्तपरोचान्यां मेयस्यान्यस्य संभवः । 

5 तस्मात्मेयदिलेन प्रमाणएदितमिय्यते ॥१॥ दति ॥ 

अच श्राब्दोपमानार्यापत्यभावादिप्रमाणणन्तराणणं निराकरणं 

मरत्यचानुमानयोरन्तर्भावनं वा यया भवति तथा प्रमाणएसमु- 

यादि बौद्ध गन्थेभ्यः संमत्यादियन्येभ्यो वावगन्तव्यम् । यन्थ- 

गौरवभयात्त नोच्यते । ततः ख्धितमेतत्, प्रत्यचानुमाने इं 
19 एव प्रमाएे इति । 

अरय प्रत्यचलच्णमाह 

प्रत्यक्ष कल्पनापोढममान्तं तच बध्यताम् । 
चिरूपाललिङ्गतो लिङ्गिन्नानं त्वनुमानसंन्नितम् ॥१०॥ 

15 तच तयोः प्रत्य्ातुमानयोमेष्ये प्रत्यकं बुध्यतां ज्ञायताम् । 
तच प्रतिगतमच्मिग्दिय प्रत्यच्म् । कद् शम् । कल्पनापोढम् । 

श्रब्दसंसगेवतो प्रतोतिः कल्यना। कन्यना श्रपोढा श्रपेता 
यस्मात्तत्कस्पनापोढम् । ननु बङ़तौदौ निष्ठान्तं पूश्च निपतति । 
ततो ऽपोढकल्यनमिति स्यात् । न चाहितान्ादिख्िति वा 

20 वचनात्, श्राडितान्यादटेञ्चाङ्तिगणलान्न प्रवैनिपातः । कल्य 
। नया वापोढ रहितं कल्पनापोढम् । नामजाल्यादिकल्पना- 

रदितमित्ययेः । तच नामकल्यना यथा डित्य दति । जाति- 



बौ दधमतम् । 

कस्यना यथया गौरिति। ्रादिग्रब्दाद्ुणक्रियाद्रव्यपरियद्दः। 

तत्र गुणकल्पना यया एकत दति । करिंयाकल्यना यथा पाचक 

दूति । द्रवयकल्यना यया दण्डो भस्य वेति । श्राभिः कंल्प- 

नाभौ रहित शब्दर हितसखलच्णजन्मत्ा त्रत्यचस्य । उक्त च) 

न दयें शब्दाः सन्ति तद् त्मानो वा, येन तस्िन् प्रतिभा- 

समाने प्रतिभासेरनित्यादिं) एतेन स्िरस्थलघटपरादि- 

बाह्यवस्तु्ादिणः सपिकल्पकन्ञानस्य प्रत्यचतां निरस्यति । पुनः 

कौदुच प्रत्यक्षम् । श्रभान्तम् । श्रतस्िं्तद्रहो भ्रान्तिरिति 

वचनात् । नासद्ूतवस्तुयाहक, किं तु ययाक्त्परस्परविविक्र- 

चणएचयिपरमाणएलचणस्तलचणपरिच्छेदकम् । श्रनेन निर्वि 
कन्यकानां भ्वान्ततेमिरि कादिज्नानानां प्रत्यच्तां प्रतिचिपति ॥ 

ददं च चतुर्धा इन्द्रियन्ञानं, मानस, सखसबेदनं, योगिज्ञान 

च ॥ तत्र चचुरादौद्धियपश्चकाञ्रयेणोत्पन्नं बाद्यष्पादि पञ्च- 

विषयालम्बनं न्ञानमिद्धियप्रत्यचम् ॥ खविषयानन्तरं विषय- 

सहकारि णेदधियनद्नानेन समनन्तरमरत्ययसंन्नकेन जनितं मनो- 

विन्ञानं मानसम् । खविषयस्य घटादे रिन्द्रिवन्नानविषय- 

स्यानन्तरो विषयो हितीयः चणः, तेन सहकारिण सदह 

मिलिला इदधियन्ञानेनोपादटानेन समनन्तर प्रत्ययसंज्ञकेन 

यन्जनितं मनो विज्ञान तन्मानसम् । समनन्तरप्रत्ययविग्रेषणेन 

योगिन्ञानस्य मानसलप्रसन्गो निरस्तः । सखमनन्तरम्रत्ययश्न्दः 

सखसंतानवतिन्युपादाने ज्ञाने रू्छा प्रसिद्धः । ततो भिन- 
खतानवतिचोगिन्नानमपेच्छ एयगजनचिन्तानां खमनन्तरब्यप- 

२९. 
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० बडदश्नसमुचय सटौक' । 

देण नास्ति॥ सवैचित्तरेतानामात्मसंवेदनं स्रस्वेदनम् | 

चिन्त वस्तुमाचयाहक ज्ञानम् । चित्ते भवाश्चेता वस्टुविगरेष- 

रूपयरादकाः खदु "खो पेच्चालक्षणाः । तेषामात्ा येन वेद्यते 

तत्खस्वेद नमिति ॥ शताथेभावनाप्रकषेपयन्तज यो गिक्लञानम् । 

$ ऋतायै; प्रमाण्णेपपन्रायंः । भावना पुनः पुनश्ेतसि समारोपः 

ञ्ता्थभावनाप्रकषेपर्यन्ताज्नत योगिन्ञानम् ॥ 

नतु यदि क्षणक्षयिएः परमाएव एव॒ तालिकास्तदहि 

किनिमित्तो ऽव घटपटश्रकटलद्ुटादिष्यलाधंप्रतिभाष दरति 

चेत् । निरालम्बन एवायमनादिवितयवा सनाम्रवतित्धूलार्थाव- 

10 भासो निर्विंषयलादाकाशकेग्रवत्छपन्ञानवदेति । यदुक्तम् । 

बाह्यो न विद्यते यथौ धया बालेविंकख्यते । 

वाखनालुठित चित्तमर्थाभासे प्रवतेते ॥१॥ इति ॥ 

नान्यो ऽनुभव्यो वुद्यासि तस्या नालुभवो ऽपरः । 

गाद्यग्राहकवैधुयांत्खय सेव प्रकागरते ॥२॥ दरति च॥ 
15 ननु प्रत्यचेए चणएच्यिपरमाणएसखष्टपं खलचणए कथं सवेद्यत 

दूति चेत् । उच्यते । प्रत्यकं डि वेतमानसेव सन्निहित वस्तुनो 

रप प्रत्येति, न पुनर्भाषिग्ठत, तदसन्निडितलात्तस्य । तद 

प्रत्यच्चानन्तर नौलूपता निरूचवत्वणएच्यनिष्यः कुतो नोत्यद्यत 

दति चेत् । उच्यते। तदैव स्मृतिः पूर्वदेश्कालदश्ाख्वन्धिर्ता 

20 वस्तुनो ऽध्यवस्वन्तौ चउणएचयनिणेवसुत्पद्यमान निवारयति । श्रतं 

एव सौगतैरिदमभिौयते । द्रेनेन चणिकाःचणिकलसाधा- 

रण्याथेस्छ विषयोकर णत्, कुतश्धिद्वमनि मित्तादचशिकिलारोपे 
४ 



बौडमतम् 

ऽपि न दशेनमक्षणिकले म॑माण.. >. -श्र्युतीप्िमाण, 

विपरौताध्यवसायाक्रान्तलात् । चणिकत्रे ऽपि न तत्नरमाणए, 

च्रनुरूपाध्यवायाजननात् । नौलखूपे तु तयाविधनिश्च- 

कर णाप्ममाणएमिति। ततो युक्तसुक्त निविकल्पकमभ्नान्त च 
प्रत्यच्मिति । श्र “श्रभ्रान्तं" दति विश्षणएय्रहण्णदनुमाने च 

तदय्रदणादनुमान भ्रान्तमित्यावेदयति । तथाहि । भान्तमनु- 

मान, सामान्यप्रतिभारसिल्रात्, सामान्यस्य च बदिः खलच्चणे 

व्तिरेकाव्यतिरेकविकल्याभ्यामपाक्रियमाएतयायो गात्, समा- 

न्यस्य खलचणएरूपतयालुमाने विकल्पनात् । श्रतस्िन्न सखलकच्वणे 

तद्भदस्य खलच्एतया परिच्छेदस्य भान्तिलिचेएतवात् । प्रामाण्यं 

पुनः प्रणलिकया बहिः खखलचएवलायातलादनुमानस्य । 

तथाहि । नाय विना तादाम्यतदुत्यत्तिरपसंबन्धप्रतिवद्धलिङ्ग- 
सद्धावो, न तद्विना तदिषय न्नान, न तज्ज्ञानमन्तरेण 

प्रागवधारितसंबन्धस्मरण, तदस्मरणे नानुमानमित्य्यावयभिचारि- 

लाङ्गान्तमपि प्रमाएमिति सगौयंते । । तदुक्तम् । 

च्रतस्मिस्तद्रहो भराज्तिरपि सधानतः प्रमा | दति॥ 

श्रसुमेवाय दृष्टान्तपूर्वैक निशये धर्मक तिंरकगेर्तयत्। यथा । 

मण्प्रिदौ पप्रभयो मंणिवुद्याभिघावतोः । 

मिश्याज्ञानाविगरेषे ऽपि विग्रेषो ऽथेक्रियां प्रति ॥१॥ 

यथा तथा यथायेलेऽप्यतुमानं तदा तयोः । 

श्रथेक्रियानुरोधेन प्रमाणएलव वयवल्यितम् ॥२॥ दृति ॥ ' 
तथानुमानलख्एमा इ । “चिष्हपालिद्घतो लिङ्गिन्चामं तनु 
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षडदश्रनसमुचय सटीक । 

मानसं्लितः' इत्यादि । 'चोणएि रूपाणि पक्धमेलादौनि यख, 

तन्निरूप, चिखभावभित्यय. । तस्माचिरूपालिद्गाद्धेतो" सम्यग- 

वगताक्षिङ्गिनः परोचस्य वस्नो यज्ज्ञान, तद्सुमानसन्ञित 

प्रमाणम् । श्नु पश्चालिङ्गप्रहणएण दनन्तर परोचस्य वस्तुनो मान 

ज्नानमनुमानमिति छनुमानग्नब्दस्याये ॥ च्च श्लोके चरम- 

पादस्य नवाक्तरते ऽप्याषेलान दोषः ॥ इदमच्र तत्वम् । यथा 

जने कनादिलिङ्गदटेरिक्लौ राजा निश्ौयते, तथा चिष्परेण 

लिक्गेन धूमादिना क्िदुपलमभेन परोचः पदाथा लिङ्ग 

वज्यारदिस्तच सदिक्ञायते। दद च लिङ्गालिङ्गिन्नानमनुमान- 

मभिधौयते ॥ तच दधा, खाये पराथ च! यदा च 

चिषूपालिङ्गात् खय लिङ्धिन साध्य प्रतिपद्यते, तदा खायै- 

मनुमानम् । यदा तु पर प्रति शाध्यस्य प्रतिपत्तये 

चिषूपडेलभिधान, तदा परायंमनुमानभिति । "“लिङ्गिज्ञान 

तु" इति । श्रच तुशब्दो विश्रेषणाथं दृट् विशिनष्टि) श्रच 

यच्िदूप लिङ्गं लिङ्धिनि गमकभुक्त, तल्िड़मनुपलस्ि- 

खभावकायभेद्ात्तिधेव भवतौति ॥ तचानुपलयिश्तुर्घा वण्यैते 

मूलभेदापेचया । तद्यथा । विरद पलयिः, विरद्धकायौपलसिः, 

कारणानुपलसि, खभावानुपलसिखच । विरुद्धो पलस्ियेथा 

नाच श्रौतखशा ऽग्र: । विर्द्भकायौ पलिया नाच श्रौतस्य 

धूमात् । कारण्णतुपलयिियेया नाच धूमो ग्यभावात् । 

खभावानुपलसि्ेथा नाच धूम उपलबय्थिलकचणएप्राप्स्यानुपलबः । 

षास स्ताप्यलुपलब्धयो धमेविन्दुप्रतिश्रास् प्रतिपादिता 



चौद्धमतम् । 

एष्वेव चतुषु भेदे स्वन्तभेवन्तौति प्रतिभेदरूपलानाचर एयग- 

मिडिता' ॥ 

खभावहेतुय॑या चो ऽयं निश्रपालात् । कायेडेतुयेथा 

अरद्चिरच धूमात् । एषु चानुपलब्व्यादिषु विषु हेतुषु तादरात्य- 

तदुत्यत्तिसवन्धवलादविनाभावो विद्यते, श्राद्यान्ययोरत्तप- 

लब््योः खभावदहेतोश्च ताद्ाव्यभावात्, मध्ययोरनुपलब्ध्योः 

कायेडहेतोश्च तदुत्यत्तिसन्ञावात् । श्रविनाभावश्च तादाम्यतद्- 

त्पत्तिभ्यामेव व्याप्तः । तादाम्यतदुत्यत्तौ चादुपलसििखभावकायं- 

ष्वेव विद्येते, नान्यच । ततस्ताद्ाव्यतदुत्यन्िप्रतिबन्धविकलानाम- 

नुपलसिखभावकायव्यतिरि क्रानामर्थानां सर्वषां हेलाभासतेव 

प्रत्येतव्या । तेन सयोग्यादिका वेग्रेषिकादिकल्यिता हेतवो न 

भवन्ति, व्यभिचारस्य सभवात् । कारणात्कार्यानुमान तु यभि- 

चारिलेनेव नाभ्युपगम्यते । यदपि रसतः समानसमयसय रूपादे- 

रन्॒मानं सौगतेरभ्यपगतं, यदपि समग्रेण हेतुना काथौत्याद्ा- 

नुमान च, ते रपि खभावाहुमानतथाभ्युपेते। तयादि। 

ददु श्रूपान्तरोत्यादसमये. प्राक्तनो रूपचणः, ईदू शरसजन- 

कलात्, पूर्वोपलब्धूपवदिति खूपान्तरोत्यादरूपसामर्थ्यानु- 

मानम् । योग्येय प्रतिकन्धविकला बौजादि खमे खका्ौत्यादने 

समयलात्, प्रवेदृष्टबोजादिसामयौवदि ति योग्यतानुमानम्। अतः 

सख्रभावदहेतुप्रभावे एवैते, न पुनः कार णत्कार्यानुमान इति ॥ 

श्रयानुपलब्यादिभेरेन निविधस्यापि लिङ्गस्य यानि चौखि 
खूपाणि भवन्ति, तान्येवाइ 
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षड्दशंनसमुच्चय सटौक. | 

रूपाणि पश्षधमत्वं सप्ते विद्यमानता । 
विपश्चे नास्तिता हेतोरेवं चौणि विभाव्यताम् ॥ ११॥ 

साध्यधमेविशिष्टो धर्मौ पकः, तस्य धर्मः पच्चधमः, तद्भावः 

पचधमेवम् । पचचश्रब्देन चार केवलो घर््यैवाभिधौयते, श्रवयतवे 
समुदायोपचारात् । यदि पुनमुंखख एव साध्यघर्मविशिष्टो 
धर्मो पच्च ररद्येत, तदानुमान व्य्थसेव स्यात्, साध्यस्यापि 
धमिंवस्षिद्धलात् । ततश्च पचधर्मेल पचे धभिंणि हेतोः शद्धावः। 
ख च प्रत्यच्तो ऽनुमानतो वा प्रतोयते। तच प्रत्यच्चत. 
कस्मि्चि्मदे शे धमस्य द शेनम् । श्रनुमानतश्च शब्दे छतकलस्य 
निश्चयः । दृद्मेक रूपम् ॥ तथा समानः पचः सपच्चः, 
तस्मिन्छपच्चे दृष्टान्ते विद्यमानता डेतोरस्तिलं सामान्येन भाव 

दरत्यथे. । दृद दितोय रूप, अरस्य च ““च्न्यः” इति दितीय- 
ममिधानम् ॥ तथा विद्धः पचो विपचः साध्यसाधनरडितः, 
तस्मिविपक्चे नास्तिता हेतोरेकान्तेनासत्वम् । इदं ठतीय 
रूपम्, श्रस्य च “व्यतिरेक दूति दितौयममिधानम् ॥ एतानि 
पच्चधमेलसपच्चसत्व विपचचासत्वलच्णणनि डेतोलिङ्गस्य चोणि 
रूपाणि ॥ एवशब्दस्य इतिग्रब्दार्थलादिति विभाव्यतां हदयेन 
सम्यगवगम्बताम् ॥ त्र हेतोयदि पच्चधर्मेल रूपं न खात्, 
तदा महानसादौ दष्टो धूमो ऽन्यत्र पवेतादौ वद्धिं गमयेत् । 

द क 
& 20 न चव गमयति । ततः पचध्म॑ल रूपम् ॥ तथा यदि सपच्च- 

स्तं रूपं न खात्, तदा साध्यसाधनयोरण्टहोतपरतिबन्धष्यापि 



बौ डमतम् । 

पुसो धूमो इृषटमा्ो धनजय ज्ञापयेत् । न चेव ज्ञापयति । 
रतः सपत्चसत्व रूपम् ॥ तथा यदि विपच्चास््च प न स्यात्, 

तद् धूमः साध्यरदिते विपचे जलादावपि वद्िमनुमापयत् । 

न॒ चेवमनुमापयति । तेन विपच्चाशत्ं रूपम् ॥ श्रयवा । 

श्रनित्यः शब्दः काकस्य काष्ण्येत्वात् । श्रच न पचधघभेः। 

्रनित्यः शब्दः, आवएएत्वात् । रच सपद्विपच्चाभावादेव न 

सपच्चसत्वविपच्चा सत्वे । श्रनित्यः शब्दः, प्रमेयलात्, पटवत् । 

लोहटोख्यं वञ्च, पाथिंवलात्, द्ुमादिवत् । सलोमा मण्डुकः, 

उन्सुत्योल्कुत्यगमनात्, इरिएवत् । निलोमा वा हरिणः, 

उन्छुत्योलसुत्यगमनात्, मण्ट्कवत् । एष्वनित्यलादि साध्यविंपयये 

ऽपि डेदनां वतेनान्न विप्लाघ्वम् ॥ तत एतानि ऋणि 

समुदितानि रूपाणि यस्य हेतोभेवन्ति, सख एव हेतुः खसाध्यस्य 
गमको भवति, नापरः । नन्वेवलच्षणा हेतवः कति भवन्तौति 

चेत् । ननूक्त पुरापि एतल्लचणण ्रनुपलभिखभावकार्यास्यास््रय 

एव॒ हेतव इति। एषामुदाहरणानि प्रगेवोपदशिंतानि, 

तथापि पुनः खभावडेतुरुदा दियते सवं चणिकभिति पचः । 
स्वादिति हेतुः । श्रयं हेतुः सव सिन्ततेत इति पच्घ्मेतम् । 

यत्सन्तत्दणिक थया विदयुदादौ ति सपच्चसत्वम् । यत्वणिक न 

भवति, तत्सद् पि न भवति, यया खयुष्यम् । श्रच चणएिक विपचे 

नित्ये कमयो गपद्याभ्यामयेक्रियालचणसख सत्वस्यानुपपत्तितो 

नित्यासत्वस्य व्याृत्निरिति विपच्चासत्म् । सवंमिन्युपनयः, 
सत्लात्सवं चणिकमिति निगमनम् । एवमन्यडेतुष्चपि श्ञेयम् । 

४४. 
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४६ बडटशंनसमुच्चथ' सटौक । 

द्यपि या्युपेत पक्ध्मतो पसहारखूप सौगतेरनुमानमान्नायि, 

तथापि मन्दमतौग्युत्याद यितु पञ्चावयवानुमानद् गेनमष्यदुष्ट- 
मिति! यमच श्लोकद्यश्य तात्पर्याथे. । पकचधर्मानच्ययति- 

रेकलचणएरूपच्रयो पलितानि चौण्येव लिङ्गानि च्रलुपलस्धिः, 

5 खभाव., कायं चति ॥ 

अ्रचानुक्रो ऽपि विग्रषः कश्चन लिख्यते । तच प्रमाणाद- 

भिन्नमर्याधिगम एव प्रमाणस्य फलम् । तकंप्रत्यभिन्ञयोरप्रा- 

माछ, परस्परविनिखे टितचणचचयिपरमाणलचणएा नि खलक्षएानि, 
प्रमाणएगो चर स्ताल्िकः। वाघनाखूपं कमंपर्याया एव सन्ति न 

10 द्रव्यम् । वस्तुनि केवल खसत्वमेव न पुनः परासत्वमिति 

सामान्येन बोद्धमतम् ॥ 

। श्रयवा वैभाषिक-सौ चान्तिक-यौ गाचार-माध्यमिक-भेदा- 

चतुर्धा बौद्धा भवन्ति ॥ तवचार्य॑समितौचापरनामकमतमद्' । 

चतुःचणिक वस्तु । जातिजंनयति । खितिः शापयति । जरा 

15 जजेरयति । विनाशो विनाशयति । तधात्मापि तथाविध एव 

गुद्धलश्चासावभिधौयते । निराकारो बोघो ऽयेखदभावेक- 

सामग्यघौनस्तचायें प्रमाणमिति ॥ 

' सौचान्तिकमत पुनरिदम् । रूपेदनाविज्ञानसन्नासंखाराः 

। सवश्रौरिएमेते पञ्च स्कन्धा विद्यन्ते, न पुनरात्मा । त एव 

20 डि परलोकगामिनः । तथा च तद्िद्धान्तः । पञ्चमानि भिच्तवः 

सन्ञामाच प्रतिन्नामाच श्टतिमाचर यवदहारमाचम् । कतमानि 
पञ्च! श्रतौतो ऽध्वा, ्रनागतो ऽध्वा, सहेतुको विनाश्र. च्राकाश्च, 

॥ 

५५ 



बौ दमवम् 

पुद्गल इति । श्रच पुद्गलश्ब्देन परपरिकल्ितो नित्यवन्यापक- 

लादिधमकं ्रात्मेति । बाद्यो ऽथौ नित्यमप्रत्यच्च एव ज्ञाना- 

कारान्ययानुपपत्या तु सन्नवगभ्यते । साकारो वोधः प्रमाणम् । 

तथा चणका" सवंसख्कारा.। खलच्षणं परमाये यद्ाङ्गस्तदादिनः। 

म्रतिच्चण विश्ररारवो रूपरसगन्धस्यग्रेपरमाएवो ज्ञान चेत्येव 

तत्वमिति । ्रन्यापोहः शब्दायेः । तदुत्यत्तितद्ाकारताग्यामथे- 

परिच्छेदः । नेराम्यभावनातो ज्ञानसतानोच्छेदो मोच इति ॥ 

यौगाचारमत विदम् । विन्ञानमाजमिदः भुवनम् | नास्ति 

वाद्यो ऽथे", ज्ञानादेतस्यैव तालिकलात् । अनेके ज्ञानसतानाः। 

साकारो बोध प्रमाणम् । वासनापरिपाकतो नौलपीतादि- 

प्रतिभासा । च्रालयविज्ञान हि सवेवासनाधारग्तम् । आलय- 

विन्ञानविष्द्धिरेवापवगे इति ॥ 

माध्यभिकदशेने तु श्न्यमिद, ख्नोपमः म्रमाणएप्रमेययोः 

मतिभागः। सुक्तिस्तु शुन्यतादृष्टे । तदयं गरेषभावना इति। 

केचिच्च माध्यमिका खख ज्ञानमाड्" । तदुक्तम् । 

श्रयो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वेभाषिकेणोच्यते 

प्रतयो न हि बाद्यवस्हुविस्तरः सौ चान्तिकैराितः । 
यौ गाचारमतानुगैरभिमता साकार वृद्धिः परा 
मन्यन्ते बत मध्यमाः केतधियः खस्धां परां सविदम् ॥ इति । 

ज्ञानपारमिताद्या दग्र गन्धाः। तकंभाषा इेतुबिन्दुसत- 

डौ काचेटतकनान्नौ प्रमाणएवातिंक त्लसयहो न्यायविन्दरः 
कमलशोलो न्यायग्रवेशकश्चत्यादयस्तद्रन्था दति ॥ 
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४८ षडदशंनसमुश्चय सटौक । 

एवं बौद्धमतमभिधाय तदेष सचिचिष्एरत्तर चा भिसंधित्सुराह 

बोड्वराङ्ान्तवाच्यस्य सं्ेषो ऽयं निवेदितः 
नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम् ॥ १२॥ 

बौद्धराद्धान्तस सौगतसिद्धान्तस्य यद्दाच्य तस्य सकेपो 
5 ऽयमनन्तरोदितो निवेदितो ऽभिदहितः । नैयायिकमतस्य 

्रेवश्रासनस् सपेपत ऊध्व कश्यमानो निशम्यतां श्रूयताम् ॥ 

दति तपागणएनभो गण दिनमरिश्रोदेवसुन्दर खूरिगरियौगण- 

रनद्धरि विरचिताया तकंरहस्यदौपिकाभिधानायां षडद् शेनसमु- 

चयटौकायां बौ द्धमतप्रकटनो नाम प्रथमो ऽधिकारः ॥ 



अथ द्वितोयो ऽधिकारः । 

श्रयाटौ तैयायिकानां यौगापराभिधानानां लिङ्गादि- 

वक्तिरुच्यते। ते च दण्डधराः, प्रौढकौपौनपरिधानाः, कम्ब- 

लिकामप्राटता, जटाधारिण, भखोद्ूलनपरा, यन्नो पवोतिनो, 

जलाधारपा्रकराः। नौरसाहाराः प्रायो वनवासिनो द्रोमूले 
तुम्बक विभाणाः। कन्दमूलफलागिन श्रातिथ्यकमेनिरताः 

स्तोकाः, निस्त कासतेषृत्तमाः । ते च पञ्चाभ्निसाधनपराः करे 

जटादौ च प्राणलिङ्गधराश्चापि भवन्ति! उत्तमां संयमावच्थां 

परप्रास्ह न्ना भ्रमन्ति। एते प्रातरदँन्तपादादिशौचं विधाय 

शिव ध्यायन्तो भसखमनाङ्ग चिल्तिः स्पृशन्ति । यजमानो वन्दमानः 

छताञ्नलिर्वक्रिं श्रो नमः शिवायः इति गुर्स्तयैव 

“शिवाय नम इति प्रतिवक्ति । ते च संसदेवं वदन्ति । 
शेकं दौचां दादणान्दौं सेविला योऽपि सुश्चति । 

दासो दासोऽपि भवति सो ऽपि निर्वाण््ट्डछति ॥ 
तेषामोश्वरो देवः सवन्ञः खष्टिसदारादिङत् । तस्य चाष्टा- 

(दश्रावतारा रमौ । न्लौ ९, शोग्यकौशिकः र, गाग्यैः इ, 
(मेचौ ४, श्रकोरुष. ५, द्रानः ६, पारगाग्थेः ऽ, कपिलाण्डः ८, 
मनुग्यकः < › कुशिक १०, श्रतिः १९० पिङ्गलः १२ पुष्यकः १२, 

 इृददायैः १४, श्रगसि. १५, संतानः १९, राश्नौकरः १७, 
+, 

| 
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विद्यागुरुञ्च १८। एते तेषां तौधंणः पूजनोयाः । एतेषां 

पूजाप्रणिधानविधिस्ठ॒तदागमादेदितव्यः । तेषां सवेतौ्ैषु 

भरटा एव पूजकाः । देवानां नमखारो न सन्मुखः काचः । 

तेषु थे निविकारास्ते खमौमांसागतमिदं पच दृरंयन्ति। 

न खधनौ न फणिनो न कपालदाम 
नेन्दोः कला न गिरिजा न जटा न भस्म। 

यचान्यदेव च न किंचिदुपास्हे त- 

रुप पुराणं मुनिश्रोलितमोश्वरस्य ॥१॥ 
स एव योगिनां सेथो यर्वाचौनस्त॒ भोगभाक् । 

स ध्यायमानो राव्यादिसुखलभेनिषेव्यते ॥२॥ 
उक्र च तेः खयोगश्राच्ते। 

वौतरागं स्रन्योगौ वौतरागलमश्ुते । 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागल ठु निचितम् ॥इ। 

येन येन हि भावेन युज्यते यन्तरवाहकः । 
तेन तन्मयतां चाति विश्वषूपो मणिंथा ॥४॥ दूति ॥ 
एतत्छवं लिङ्गवेषदेवादिखरूपं वैगेषिकमते ऽप्यवसात्ं, 

यतो नेयायिकवैगेषिकाणणं हि मिथः प्रमाणएतचानां संस्याभेदे 
सत्यणयन्यीन्यं तच्लानामन्तर्भावने ऽच्यौयानेव मेदो जायते ¦ 
तेनेतेषां प्रायो मततुल्यता उभये ऽेते तपख्िनो ऽभिधोयन्ते । 

0 ते = ओवा दिभेदेन चतुर्धां भवन्ति । तदुक्तम्! 
श्राधारभस्रकौपौनजटायज्ञोपवोतिनः 
खस्ताचारादिभेदेन चतुर्धां शटसतपसिनः ॥१। 



नेयाधिकमतम् । 

ओेवाः पाशपताओेव महात्रतधरास्तथा । 

तर्याः कालमुखा मुख्या भेदा एते तपखिनाम् ॥२॥ 

तेषामन्तभ॑दा भर टभक्तरलेङ्गिकतापसाद्यो भवन्ति । 

भरटादौनां तग्रदणे ब्राह्मणादिवणेनियमो भास्ति। यस्य तु 

शिवे भक्तिः स जतौ भरटादिभषेत् । पर शास्त्रेषु नैयायिकाः 

सदा भिवभक्षलाच्छैवा इत्युच्यन्ते, व गेषिकास्तु पाश्एपता इति । 
तेन नेयायिकशाखनं रोवमास्यायते, वैगेषिकदशेन च पाष्टपत- 

मिति। इदं मया यथा श्रुतं यथा दृष्टं चात्राभिदशे। 

तन्तदिशेषस्त॒ तद्भन्धेभ्यो विज्ञेयः ॥ 

श्रय पूर्वप्रतिज्ञात नेयायिकमतसंखेपमेवाडह । 

अश्पादमते देवः रृषिसंहारकच्छिवः । 
विभुनित्येकसवन्नो नित्यवुद्धिसमाश्रयः ॥ १३॥ 
श्रदपादेनाद्ेन शरुणा यतः प्रणौतं नेयायिकमतस्य मूल- 

खजं, तेन नैधायिका श्राचपाद्ा अ्रभिधौयन्ते, तन्तं चाचपाद्- 
मतमिति । तसिन्नच्पादमते शिवो मदेश्वरः, खष्टिश्वराचरस्य 

जगतो निर्माणं, संहारस्ूदिनाशः । इन्दे र्ष्टिसंहासै । ताव- 
सावचिन्तयग्रक्रिमाहाक्येन करोतोति ख्ष्टसंहारछत् । केवलायाः 
ख्ष्टः करणे निरन्तरोत्पाद्यमानो ऽसख्यः प्राणिगणो भुवनचथे 
ऽपि न मायादिति ्ष्टिवल्संहारस्यापि करणम् । श्रच प्रयोग 
मेवं ओेवा व्यारन्ते। शभ्रधरखुधाकरदिनकरमकराकरादिकं 
बद्धिमतपूवैक, कायलात् । यदयत्काय तत्तदुद्धिमतपवैकं, यथा घटः! 

५१. 
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कायं चेदं, तदाहुद्धिमतयूवकम् । यशा वुद्धिमान्खषटा, स 
रेशचर एवेत्यन्नचः । तिरे के गगनम् । न चायमसिद्धो हेतु, 
श्वधरादौनां खखकारणएकलापजन्यलेनावयवितथा वा का- 
लख्य जगति दप्रिद्धलात् । नापि विरद्धो जनैकान्तिको वा. 
विप्रच्ादत्यन्त व्याछत्तलात् । नापि कालात्ययापदिष्टः, प्र्यचा- 
गमावाध्यमानखाध्यधमेधमि विषये दतोः प्रवर्तनात् । नापि 
प्रकरणसमः, तक्रतिपन्धिषदायेखरूपषमयंनप्रयितमत्यलुमानो- 
दयाभावात् ॥ श्रथ जिटेतात्मवद््ररौरलादेव न संभवति 
ृष्टिसदारकर्तेश्वर इति प्रत्यतुमानोद यात्कथ न म्रकरणसम 
द्रति चेत् । उच्यते । श्र बदौयालुमाने साध्यमान हरो धर्मौ 
लया प्रतौतो ऽप्रतौतो वाभिप्रेयति। श्रप्रतोतश्येत्, तदाः 
लत्परिकल्ितहेतोराश्रयाबिद्धिदोषः म्रश्ज्येत । प्रतीतक्ेत ' 
तहिं येन प्रमाणेन प्रतौतसतेमैव खयमुद्धावित निजतनुरपि 
किमिति नन्युपेयत इति कथमश्रौरलम् । ततो न प्रकरण- 
समटोषता हेतोः, श्रतः साधूक्तं “्ष्टिसदाररुच्छ्छव” दति । 
तथा विञुराका शवत्छवजगङ्यापकः । नियतकस्थानवरतिने दयनि- 
यतप्रदेशवतिनां पदार्थाना प्रतिनियतयथावननिर्माणानुपन्त 
न द्यकस्थानख्धितः कुम्भकारो ऽपि दूरतरघरटादिषरनाथां 
व्याप्रियते । तस्मादिभुः॥ तथा नितीकसरवन् । जित्यश्चासावेकश्च | 
नित्येक' ख चासौ सरव््ेति विगरेषणएवयसमा्ः । तच नित्यो 
भच्युतानुत्न्नखिरकरूपः कूटस्थः । रै ्ररस्य. ह्यनित्ये परा-. 
धोनोत्पन्निसव्यपेचया इतकवमातिः। कद्व तावर 



नैयायिकमतम् | 

व्यापारो दि भावः कतक द्यते) इतकेन्नगत्कतां खात्, 

तदा तस्याप्यपरेण कर्चां भाव्यमनित्यत्वादेव । अपरस्यापि च 

कलैरन्येन कर्चां भवनो यमित्यनवस्थानदो दुस्तरा स्यात् । तस्मा- 

न्नित्य एवाभ्युपममनौयः ॥ नित्यो ऽपि ख एको ऽदितोयो 

मन्तव्यो, बहनां दि जगत्कटेलखोकारे परस्पर परयकूषएरयग- 

न्यान्यविसदृश्रमतिव्याघ्रतलेनेकैक पदार्थस्य विखदृश्ननिर्माणे स्वै- 

मसमञ्जसमापययेतेति युक्त “एक” इति विग्रेषणम् ॥ एकौ ऽपि 

सवेन्नः स्व॑पदार्थानां सामसेन ज्ञाता, स्वेज्ञवाभावे हि 

विधिष्सितिपदार्यो पयो गिजगस्म्मर विप्रको णंपर माणकणप्रचयस- 

ग्यक्वामसोमोलनाचमतया याथातथ्येन पदार्थानां निर्माणं दुघेटं 
भवेत् । सवन्ञतवे पुनः सकलप्राणिनां समौ लितसमुवितकारए- 

कलापानुरूेणए कायें वस्तु नि्भिंमाणः खाजितपुण्पापानुमानेन 

चं खगेनरकयोः सुखद्"खो पभोग ददानः सवेयौ चिती नाति- 
वतत । तया चोक्तं तद्धकरः 

न्नानमप्रतिघं यख्य वैराग्यं च जगत्पते" । 

रेश्वयं चेव ध्मश्च सदसिद्ध चतुष्टयम् ॥१॥ 

शरज्ञो जन्तुर नो शोः ऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
दैश्वरप्ररितो गष गं वा श्वभरमेव वा ॥२॥ 

 श्रयवा “नित्येकसवेज्ञ द्ये कमेव विगरेषणं व्याश्येयम् । नित्यं 
सरको ,ऽदितौयः सर्वज्ञो नित्येकसरवज्ञः। एतेनानादिसवश्ञमो- 
श्वरमेकं विद्ायाल्यः को ऽपि खवेज्ञः कदापि न भवति । यत 

ई शरादन्येषां योगिनां ज्ञानान्यपर सवमतो नियमर्थं जाना- 

भर् 

अर्व 
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५8 षडदश्टनसमुचय सटौकं । 

नान्यपि खात्मान न जानते, ततस्ते कथं सवेन्नाः स्यरिल्या- 
वेदितं भवति । तथा नित्यबुद्धिश्षमाञ्चयो नित्याय बुद्धेज्ञानस्य 

सान, चणिकवुद्धिमतो हि पराधोनकार्यापेचणेन सुख्यकदे- 

लाभावादनौश्वरलगप्रसक्रिरिति। रदु विगेषणविशिष्टो नेया- 

5 यिकमते शिवी देवः ॥ 

श्रय तन्ते तलानि विवरिषुः प्रथम तेषां सख्यां नामानि 

च समाख्याति । 

त्वानि षोडशसुच प्रमाशादौनि तयथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम् ॥ १४॥ 

 इष्टान्तो ऽप्यथ सिद्धान्तो ऽवयवास्तकंनिगीयौ । 
वादो जल्यो वितण्डा च हेत्वाभासाग्छलानि च॥१५॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येषाभेवं प्ररूपणा । 
अर्थोपलय्थिदेतुः स्यात्प्रमाणं तचतुविधम् ॥ १६। 

जिभिर्विंशेषकम् ॥ व्याख्या ॥ श्रसुचासिग्रक्रान्ते नेया- 
15 यिकमते प्रमाणटौोनि प्रमाणप्रमेयप्र्तोनि षोडश्र त्वानि 

भवन्ति। तद्ययेत्युपद रेने । शश्रमाणं च” इत्यादि । तच प्रमिति- 
रुपलथििक्ञान येन जन्यते, तज्ज्नानस्य जनक कारणं प्रमाणम् । 

प्रमौथते ज्ञानं जन्यते ऽनेनेति प्रमाणमिति बयत्यत्तेः । ज्ञान 
च जनकं द्विविधम् । श्रचेतन क्ञानं च। तचाचेतनमिदन्िय- 

20 तद्थेसन्निकषप्ररोपलिङ्गशरब्टादिकं न्नानस्य कारणएवाग्रमाणं, 

ज्ञानान्तरजन्मनि यल्ाभरियते तदपि ज्ञानजनकलाग्ममाणम् । 



बेथायिकमतम् । 

ज्ञानस्याजनक तु प्रमाणखय फल भवेन्न पुनः प्रमाणम् ९। 

प्रमेय प्रमाणएजन्यज्ञानेन यद्यं वस्तु २ । दोलायमाना प्रतोतिः 

संश्रयः । चकारास्यो ऽपि म्रमाणरौनामन्योन्यापेचया समु- 

खयार्याः ३ । प्रयोजनमभोष्ट साघधनोय फलम् ४ । दृष्टान्तो 

वादिप्रतिवादिषंमत निदशेनम् । श्रपिः समुच्चये ५ । श्रयश्ब्द 

श्रानन्तये । शिद्धान्तः सवद गेन श्रास्लसमतप्रश्ठतिः ६ । श्रव- 

यवाः पचादयो ऽलुमानस्याङ्गानि ऽ । संदे हादूष्वमन्वयधमे- 
चिन्तनं तकः स्थाएरच्ाधुना संभवतोति ८ । स्थाणरेवायमित्यव- 
धारणं निर्णय । इन्दे तकंनिणंयो 1९ । गरुण समं तत्व 

निणेयाथं वदन वादः ।१०। परेण समं जिगौोषया जल्पनं 

जस्पः । ११९। श्रपराग्डष्टवस्ठत्ं मौ खयंमाजं वितण्डा । १३ । 

हेतुवदाभासमाना हेलाभासा न सम्यग्घेतव इत्ययः १३ । 

परवचन विधाताथेविकल्योपपादनानि च्छलानि १४ । जातयो 

ऽसम्बग्दुवणानि १५। येकवा निगद्यते, तानि निगरहस्था- 

नानि १६। दति। एषामनन्तरोक्रानां प्रमाणदोनामेवमित्य 

प्रूपणा खरूपम्रद गना भवति ॥ तचादौ प्रमाणस्य खषशूपणां 

चिकोषुः प्रथमतस्तस्य सामान्यलचणए संख्यां च प्राह “च्रधौप- 
लथ्िदेतुः स्यात्रमाणम्'” । श्रथ ग्राह्यस्य वाद्यस्य स्तम्म- 

कुम्भाम्भो रहादेरान्तरख्य च न्नानसुखादेरुपलसिरज्नानम्यौीप- 
लसिः। व्याख्यानतो विगेषप्रतिपत्तिरिति न्यायादचायमि- 

चारिष्यव्यपदेश्या व्यवसयाद्विका चा्ौोपलसिर््ा्या, न द्वप- 

लभिमाचम् । तस्या यो हेतु. कारण स॒ प्रमाणं स्याद्ववेत् । 
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५४ मडदशनसमुचय सटौक । 

नान्यपि खात्मान न जानते, ततस्तं कथं सवनाः ्रिव्या- 

वेदित भवति । तथा नित्यनुद्धिखमाश्रयो नित्याया वुद्धज्ानख 

स्थानं, चणिकबुद्धिमतो दि पराधौनकारयापेचणेन सुख्यकटे- 

लाभावादनौश्वरलप्रसक्तिरिति। शदृशविगरेषणविशिष्टो नेया- 

5; यिकमते शिवो देवः ॥ 

श्रय तन्मते तच्लानि विवरिषुः प्रथम तेषां सख्यां नामानि 

च समाख्याति । 

त्वानि षोडशसु प्रमाणादौनि तद्यथा । 
प्रमाणं च प्रमेयं च संशयश्च प्रयोजनम् ॥ १४॥ 

1 दृष्टान्तो ऽप्यथ सिद्ान्तो ऽवयवास्तकनिरेयौ । 
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासाग्छलानि च॥१५॥ 
जातयो निग्रदस्थानान्येषामेवं प्ररूपणा । 
ञर्थोपलब्िदेतुः स्याव्ममाणं तच्चतुविधम् ॥ १६ ॥ 

चिभिरविग्रेषकम् ॥ व्याख्या ॥ श्रसुचासिग्रकरान्ते नेया- 

15 चिकमते प्रमाणणदौनि प्रमाणएप्रमेयप्रश्तोनि षोडश त्वानि 

भवन्ति। तद्ययेत्युपद रेने । “प्रमाणं च दृत्यादि । तच प्रमिति- 

रुपल स्विज्ञान येन जन्यते, तज्ज्नानस्य जनक कारण प्रमाणम् । 

प्रमोयते ज्ञान जन्यते ऽनेनेति प्रमाणमिति ध्यत्यन्तेः । ज्ञानख 

च जनकं दिविधम् । श्रचेतन ज्ञानं च। तचाचेतनमिद्धिय- 

20 तदथेसन्निकषेप्ररो पलिङ्गशब्दादिक ज्ञानस्य कारणएलाव्ममाण, 

ज्ञानान्तरजन्मनि यद्यामियते तदपि ज्ञानजनकलाग्ममाणम् । 



बेयायिकमतम् । 

च्ञामस्याजनक तु प्रमाणस्य फल भवेन्न पुनः प्रमाणम् ९। 

प्रमेय प्रमाणजन्यन्ञानेन ग्राह्यं वस्व॒ ₹२ । दोलायमाना प्रतोतिः 

संश्रयः । चकारास््रयो ऽपि प्रमाणदौनामन्योन्यापेचया समु- 

चथार्थाः ३ । प्रयोजनमभोष्ट साधनौय फलम् ४ । दृष्टान्तो 

वादिप्रतिवादिसंमत निदशर॑नम् । श्रपिः ससुच्ये ५ । श्रयशब्दः 

श्रानन्त्यं । सिद्धान्तः सवेदगेन शास्लसमतम्र्तिः ६ । श्रव- 

यवाः पचादयो ऽनुमानस्याङ्गानि ऽ । संदे 'हादृष्वेमन्वयधमे- 

चिन्तनं तकः खखाणरचाधुना सभवतौति = । स्थाणरेवायमित्यव- 

धारणं निय. । इन्दे तकनिणंयौ ।< । शुरु खम त्व 

निणयाथं वट्न वादः । १०) परेण सम जिमोषया जल्पनं 

जल्पः । ११। श्रपराग्टष्टवस्तुतच्च मौ खयंमाचं वितण्डा । १२ । 

हेतुवदाभासमाना हेलाभासा न सम्यग्घेतव इत्यथैः १२। 

परवचन विघाताथंविकल्योपपादनानि च्छलानि १४ । जातयो 

ऽसम्बग्दुवणानि १४ । येरकेवंक्ता निग्यद्यते, तानि निथदस्था- 

नानि १६) दति। एषामनन्तरोक्रानां प्रमाणणदौनामेवमित्य 

प्रूपणएण खष्पग्रद शेना भवति ॥ तचादौ प्रमाणस्य खरूपणां 

विकोषः प्रथमतस्तस्य सामाभ्यलचण संख्यां च प्राह “श्रचौप- 
लब्िद्ेत्ः स्याप्ममाएम्' । श्रथेस्य ग्राह्यस्य वाद्यस्य स्तम्म- 

कुम्भाम्भोरहारेरान्तरस्य च न्नानसुखारेरुपलसिरज्तानमथीप- 
लसिः। ब्ाख्यानतो विगशेषप्रतिपन्तिरिति न्यायादचायमि- 

चारिष्छययपदेश्या यवसयात्मिका चाधौपलिर्ग्राह्या, न द्रप- 
लस्विमात्रम् । तस्या यो हेतुः कारण स प्रमाणं स्याद्वेत् । 

११५. 
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श्र्थोपलसिस्तु प्रमाणस्य फलम् । श्रयमच भावः । अव्यभि- 

चारादि विशेषणएविशिष्टार्थोपलसिजनिका सामो तदेकदेशो 

वा चचुःप्रदोपन्ञानादि्बेधरूपो ऽबोधरूपो वा साधकतम- 

लात्मरमाणम् । तव्ननकलं च तस्य प्रामाखम् । तन्नन्यार्योप- 

लथिः फलमिति । इ द्धियजललिङ्गजलादि विगशेषणएविशेषिता 

सेबोपलसिवेतः स्यात्, तदेव प्रत्यच्चादिप्रमाणस्य विग्रेषणलचएं 

वच्यते । केवलमच्राव्यपदेश्छमिति विेषणं न शाब्दे संबन्धनौय, 

तस्य श्ब्दजन्यवेन व्यपदेश्यलात् । श्रथ प्रमाणस्य भेदानाद 

“तच्चतुविधम्”। तत्ममाण, चतुर्विधं चतुभ॑दम् ॥ 

अरय तदातुविध्येवाह । 

प्रत्यक्षमनुमानं चोपमानं शब्दिकं तथा । 

तचेन्दरियाथेसंपकेत्पन्नमव्यमिचारि च ॥ १७॥ 
व्यवसायात्मकं ज्ञानं व्यपदेशविवजितम् । 
प्रत्यक्षमनुमानं तु तत्पूवं विधं भवेत् ॥ १८॥ 
पुवेवच्छेषवचेव दृष्टं सामान्धतस्तथा । 
तचाद्यं कारणात्कार्यानुमानमिह गौयते ॥ १६ ॥ 

परत्यचचमष्यचं, श्रतुमान लेद्धिक, चकार. समु्धयार्थः, 
उपमानमुपमितिः, तथाशब्दस्य समुद्चयायेलात् शाब्दिकं च 

शब्दे भवं शाब्दिकमागम इत्यर्थं ॥ 

श्रय प्रत्यस्य लच्ण लच्यति । ^तचेद्धियार्थ” इत्यादि । 

तचेति तेषु प्रमाणेषु प्रथम प्रत्यचमुच्यते। ्रचाखेद मचपादप्रणणौत 



नेयायिकमतम् | 

सखचम् । “दद्धियायंसन्निकर्षात्यन्न न्ञानमवयपदेश्यमव्यभिचारि 

वयवघायात्मक प्रत्यक्तम्” दति [१, १, ४)॥ 

दन्दिय चक्चरादिमनःपर्थन्तं, तस्यायेः परिच्छेय इद्धि 

यां दूद्धियविषवश्वतो ऽर्थो रूपादिः, रूपादयस्तदथां इतिं 

वचनात् । तेन सन्निकषंः प्रत्यासत्तिरिदधियस्य प्रा्िः सन्ध 

दति यावत्। ख च षोढा। इद्धिधेण साधं द्रस्य सयोग 

एव १ । रूपादिगणानां स युक्रखमवाय एव द्रे समनेतलात् २1 

रूपलादिषु गुणसमवेतेषु सयुक्तसमवेतसखमवाय एव र । शब्दे 

समवाय एवाकारस्य ओचलेन यवसश्थितलात्, शब्दस्य तद्भुएलेन 

तच्च समवेतलात् ४ । शब्दत्वे समवेतसमवाय एव शब्दे समवे- 

त्वात् ५। समवायाभावयोविंशेषणएविगशेखभाव एव । उक्तरूप- 

पञ्च विधसबन्धसंबद्धेषु वस्तुषु समवायघटादिद्श्ाभावयो विंओेष- 

एलं विगशेलं भवतोत्ययेः । तद्यया । तन्तवः परसमवायवन्तः 

तन्तुषु पटखमवाय इति । घटशयन्य श्तलमिह श्रतल्ले घटो 

नास्तोति ६ षोढा सल्िकषेः ॥ 

प्रथ निकषेयरहएमेवास्त॒ स-ग्ररणं व्थेम् । न, सं-शब्द- 

यएस्य सन्निकषषटूप्रतिपादनायेलात् । एतदेव सनिकषेषट्ट 

ज्ञानोत्पादे समथं कारणं, न संयुक्तख्योगादिकमिति स- 
यहणणल्भ्यते । इद्धियायेसनिकर्षादुत्यन्नं जातम् । उत्परत्ति- 
यणं कारकलन्ञापकाथंम् ! च्रचायं भावः। इद्धियं हि 
~ १ ९५ £ ° नकय्याद्यन् सह सवध्यते, दइ द्वियाधेसवन्नाच्च ज्ञानमुत्पद्यते । 
यदुक्तम् । 
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पए षडद्र॑नसमुच्चयः सटीक , 

श्रात्मा सदेति मना मन टूद्दरियेए 

सार्थेन चेद्धियमिति कम एष गोघ्रः। 

`“ योगो ऽयमेव मनस" किमगम्यमस्ति 

य्सिन् मनो ब्रजति तच गतो ऽवमात््मा ॥ 

; न्नानसयरहणए सुखादिनिदृत्यथं, खुखादौनामन्नानरूपलात् । 

सुखादयो द्याह्वादादिखभावा ग्राह्यतयानुश्यन्ते, न्नान तर्याव- 

| गमखभाव याूतयानुग्धयत इति ज्ञानसुखादयो भदो ऽध्यच्सिद्ध 

एव । {श्रयपदेश्यं नामकल्यनारहित, नामकल्यनायां हि शाब्द 

खात् । अव्यपदे श्वपद्गरहणएाभावे डि यपदेशः ग्रब्दस्तनेद्दियाये- 

10 सन्निकर्षेण चोभाभ्यां चदुत्पादितं ज्ञान तदणध्यत्तफरं सखान्त- 

न्निटत्यथेमव्यपदे शपरोपादानम् । , ददमच तत्वम् । चचुरगा- 

श्ब्दयोर्यापारे सत्ययं गौरिति विशिष्टकाले यज्ज्ञानसुप- 

जायमानमु पलभ्यते, तच्छब्द द्धियोभयजन्यले ऽपि प्रभ्रतविषय- 

लेन शब्दस्य प्राघधान्याच्छान्दमिय्ते, न पुनरध्यचमिति 

४४ इद्धियजन्यस्य मरुमरौ चिषूदकन्नानसख शरक्तिश्रकले कलधौत- 
बोधादेञ्च जनिच्ययंमयभिचारिपदोपादानम् । यदतस्िसत- 

दि्युत्यद्यते तद्मभिचारि ज्ञानम् । तद्भवच्छेदेन तस्मिस्तदि ति 

ज्ञानमयभिचारि। ववसौयते ऽनेनेति व्यादसायो विशेष 

उच्यते विगेषजनितं वअयवसायात्मक, अ्रयवा व्दसायात्मकं 

20 निंश्चचात्मकम् । एतेन संग्यज्ञानमनेकपद्ार्थालम्बनलाद् निश्च- 

यात्मकलाच प्रव्यच्फलं न भवतौति ज्ञापितम् ॥ नन्वेवमपि 

त्वानपदमनयेकमन्यविररेषणभ्यां ज्ञानस्य ललात्, न) 



नैयायिकमतम् 1 

धर्मिप्रतिपादनार्थलादसख, चन्नानपदोपात्तो हि धमींद्दियाध- 

सननिकर्षजवादिभिर्विगेव्यते । श्रभ्यथा घम्येभाषे क्रावयभिचारा- 

दीन् घर्मास्तत्यदानि प्रतिपादयेयुः । केचित्युनरेव व्याचते । 

अव्यपदेश्य-व्वसायात्मकमिति-पद दयेन निविकल्यकसविकर्क- 

भेदेन म्रत्यचस्य देविष्यमाद, शेषाणि तु ज्ञानविगेषाणनौति। 

च च सखुञ फलखरूपसामयो विशेषणएपच्ास्तयः सभवन्ति । 

तेषु खवषूपविग्रेषणएपचो न युक्तः । यथो क्र विशेषण न्ञान प्रत्यच्त- 

भिति डि तत्रायं स्यात् । तथा चाकार कसय ज्ञान प्रत्यचल- 

प्रसक्ति न चाकारकस्य प्रत्यक युक्त, असाघधकतमलात्ाधक- 

तमसेव च प्रमाणात् । ठतलाखुवर्णदौनां प्ररौपादौनां 

सन्निकषद्दियादौनां चाबोधरूपाणमप्रत्यत्तलप्रसद्धश्च । द्यते 

चेषां सचता प्रत्यचलं, तन्न खरूपविगषणपच्छो युक्तः । नापि 
सामगो विश्ेषणएपक्चः । सामय विगरेषण्पच्ते दछयेवं सखूत्राथः स्यात् । 

प्रमाद्प्रनेयचचुरादौ द्ियालोकादिका ज्ञानजनिका सामयौोद्धि- 

भ< 

याथेसन्निकषत्पन्नला दि विगेषणएवि शिष्ट ज्ञानजननादुपचारेरेद्धि- 15 
यायंसन्निकषत्यन्नलादि विशेषणएविश्िष्टा सतौ प्रत्यकमिति । 

एव च सामग्याः सूचोपात्तविग्रषणयोभिवं तथागिधफलजन- 
[८ 

कलादुपचारेएव भवति, न तु खत दति । न ठ युक्स्तत्पचो 
ऽपि । फलविशेषणएपकचस्तु युक्तिखगतः । श्र पत्ते यत दत्यध्या- 
दायम् । ततो ऽयमये' । दद्धिया्यंसन्निकर्घोत्यन्नलादि विशेषणं 

ज्ञानं यत दद्धियायंसननिकर्षादेभेवति, स टद्दियार्थसननि- 

कषादिः प्रत्यकं प्रमाणम् । ज्ञानं तु मरत्य्षप्रमाणएफलम् । यदा 

‡2 0 
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तु ततो ऽपि ज्ञानाद्धानोपादानादिवुद्धय उत्पद्यन्ते, तद् 

हानादिवृद्धपेचया ज्ञान प्रमाण हानादिवुदधयस्त॒ फर, 

यदा ज्ञानं प्रमाणं, तद्ा दाना दिवुद्धयः फलमिति वचनात् । 

तया वचानुभवन्ञानवंश्जायाः स्मृतेसतया चायभिट्ेतज्ज्ञान- 

भिद्धियायंसनिकषेजलान््त्यच्चफलम् । त्ख तेस्तु प्रत्यक्षता । 

सुखदुःखसंबन्धस्पृतेखिद्धियायंसन्निकषंसहका रिलात्तया चाय- 

भिति सारूष्यज्ञानजनकलेनाध्यच्छप्रमाएता । सादूपन्ञानस्य च 

सुखसाघधनो ऽवमित्यलुमानिकफलजनकलत्वनानुमानप्रमा एता । 

न च सुखसाधनलग्रकतिन्ञानमिद्दियायंसन्निकषेज, शक्तेरसन्नि- 

डितलात् । च्रात्मनो मन दद्धिधेण सन्निकं सुखादिज्ञानं 

फलम् । मन इद्यस्य तत्सन्निकषेसय च प्रत्यचचप्रमाणएता । 

एवमन्यचापि यथां प्रमाएफलविभागोऽवगन्तय इति ॥ एत- 
देवेद्धियाथेसननिकषां दिषूचं ग्न्थकार पद्यबन्धानुलोग्यनेत्य- 

माह । “दद्धियायंसपकोत्यन्नम्” दत्यादि। श्रच सपकंः 

सबन्धः । श्रव्यभिचारि चेत्यच चकारो विगरेषएससुचया्ंः। 

श्र्यभिचारिकमिति पाठे तु ्रयभिचायैवायमिचारिक 

खाये कप्रत्ययः । व्यपदेशो नामकल्यना । अवापि याख्यायां 

यत इत्य्यादायंम् । भावायेः सवौ ऽपि प्राग्वदेवेति ॥ 

श्रय प्रत्यचतत्फलयोर भेद विव्य प्रत्यस्य भेदा उच्यन्ते 

मत्य दधा, श्रयो गिप्रत्यच्च यो गिप्रत्यचं च ॥ यदसखदादौना- 
मिद्दरियाथेखनिकर्षा्च्रानसुत्यद्यते, तदयो गिप्रत्यचम् । तदपि 

दिविधं निविकल्यक सविकल्यकं च । तच वस्ुख्ूपमाचावभास्कं 



नेवाविकमतम्) 

निविकल्पक, यया प्रयमाचतसन्निपातज न्ञानम् । सज्ञासनज्ञि- 

सम्बन्धोल्ञेखेन ज्ञानोत्यत्तिनिमिन्तं खविकल्यकं, यथा देवदन्तोऽयं 

दण्छत्यादि ॥ योभिप्रत्यच्चं त दे श्कालसभावविप्ररृष्टायंयादकम् । 

तद्विविध, युक्तानां प्रत्यच्च वियुक्तानां च । तच समाध्येकाग्यवतां 
योगधर्म॑श्वरादिसदरूतादादणन्तःकरणएसयो गादेव बाद्यायंसयोग- 

निरपेचचं॑यदगरेषाययणं, तदुक्रानां परत्यचम् । एतच निवि- 

कल्यकलेव भवति, विकल्पतः समाध्येकाग्यानुपपन्तेः। ददं 

चोत्छष्टयो गिन एव विज्ञेय, यो गिमाचस्य तदसभवात्। शरसमा- 

ध्यवस्यायां योगिनामात्ममनोबाद्येदधियरूपाद्ाश्यचतुष्कसयो- 

गाद्रूपादोना, श्रात्यमनःखोचचयसयो गाच्छब्दस्य, श्रात्ममनोदय- 

सयोगात्सुखादौना च यद्रहणं, तदियुक्तानां प्रत्यक्षम् । तच्च 

निविकल्पकं खविकल्यक च प्रतिपत्तव्म् । विस्तरायथिना तु 

न्या्यसारटौका विलोकन येति ॥ 

्रथानुमानलच्षणमाह “्रनुमानं तु तत्पूं चिविधं भवेत्यवै- 

वच्छेषवचच” इत्यादि 1 श्च चेवगशब्दौ पूर्ववदादौनाम्थवाह्कल्य- 
सुचकौ । तथाशब्दश्चकारा्यंः समुचये । रेष तु खनं याख्या 
स्ते, खच विद “तत्पु वेकं चिविधमनुमानं पूवेवच्छेषवत्ामा- 

न्यतोदृष्टं च इति । एके याख्यान्ति ¦ श्रचेकस्य पूर्वैकग्रब्दस्य 

सामान्यगुत्या लु्रनिदे्ो दष्टः । तत्य वेकमित्यचच तच्छब्देन 
मत्य प्रमाणएममिसवध्यते । तन्यृवेकं प्रत्यच्फलं लिद्ध ज्ञान- 

भित्यये' । तत्पवेकपूवेक लि ङ्किन्ञानम् । च्रयमच भावः। म्यक्ता- 
दमा दि ज्ञानमुत्पद्यते, धरमादिज्ञानाच्च व्यादिज्ञानमिति। 

६१ 
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ददधिवार्थ॑शनिकपात्पन्नलवर्जाणि च ज्ञानादि विगषणनि प्रत्यच- 

द््चाद्जापि सबन्धनोयानि । एषां च वयवच्छेद्यानि ग्रागुक्तानु- 

सारेण खयं परिभावयानि। तथा द्वितौयलिङ्गदशेनपू्विंकाया 

च्रविनाभावसवन्धसमृते ्त्वेकपूवं कलात्तज्ननकखानुमानलनि- 

त्य्थमर्यो पलस्वियहणए काथं, रतेस्थं विनापि भावात् । ततो 
ऽयमथे' । चअयोपलल्थिरूपमवयभिचरितमव्पदेश्य यवसा यात्मका 

ज्ञान तत्यवैक पूवको यतो लिङ्गादेः समुपजायते तदनुमान- 

भिति १। तथा ते इ प्रत्यक्ते लिङ्धलिङ्गिसवन्धदशेनं लिङ्ग 

देनं च पूवं चस्य तन्तत्युवेकमिति विगरहविगरेषा्रयणणद्दु- 

मानखाध्यचफलद्यपूवेकल ज्ञापितं द्रष्टव्यम् २। तथा तानि 

त्यचादिसवप्माणनि पूवं यस्य तत्त्यवेकमिति विग्रहविगे 
षा्रयणेन सवेप्रमाणएपूदेकलमयप्यनुमानस्य लभ्यते! न च तेषां 

पूवेमप्ररतलात्कथ तच्छब्देन परामश दति प्रेय॑म् । यतः साचा- 

द् प्रतवलेऽपि प्रत्यचष्धुे व्यवच्छद्यलेन ग्ररतलादिति। अस्या 

वास्यायां नायाघ्यादिदोषः कश्चनापि। येतु पूरव॑शन्दस्येकस्य 

लस्य निदेशं नाभ्य॒पगच्छन्ति, तेषां परत्यचफलेऽनुमानलप्रसक्ति, 
तत्फलस्य प्रलयक्चप्रमाणएपूवेकवात् | अ्रयाकारकस्याप्रमाएलात्कार- 

कल्ल लभ्यते । ततोऽयमर्थः। शवयभिचारितायपरेश्यव्यवसा- 

यात्िकायापलसिजनकमेवाध्यरफलं लिङ्गन्ञानमनुमानमिति 

चेत् । उच्यते । एवमपि विशिष्टज्ञानमेवादुमानं प्रसज्यते । न 

च न्नानय्येवानुमानलं सत्यतुमानागमसश्रयप्रतिभाखप्रन्ञानो दाः 

सुखा दिप्रत्यचमिच्छादयश्च मनसो लिद्गामोति वचनात्सवंस्य 



नेयाधिकमतम्। 

बोधावोधदपसय विशिष्टफलजनकस्यालुमानलादित्यव्यातिलंचणए- 

दोषः । अतोऽधौपलसिरव्यभिचारादि विगेषणएविशिष्टा तत्पूवेक- 

पूर्विका यतस्तद लुमानमित्येव याख्यानं युक्तिमत् । नन्व्ापि 

चिविधग्रहएमन्थंकमिति चेत् । न । अलुमानदिभागायत्वात् । 

पूर्व॑वदा दिग्रहणं च खभावादि विषयप्रतिषेधेन पूवेवदादिविषय- 

क्ञापनाथेम् । पूवेवदादेव चिविधेदिभागेन विवक्ति, न खभा- 

वादिकमिति म्रयम वाख्यानम् ॥ अपरे लेव सुच व्याचचते । 

तत्युवेकं मरत्यचतपूवेक विविधमिति, चिभेदमलुमानम् । के एुन- 

संदा इत्याह) पूर्ववदित्यादि) पूर्॑श्रब्देनान्यो व्यपदिश्यते, 

व्यतिरेकात्रागवसोयमानलात् । पूर्वोऽन्य", स एवास्ति यख्य 

तत्पवत्केवलान्वयलुमानम् १ । रेषो व्यतिरेकः, स एवास्ति 

यस्य॒ तच्छेववत्, केवलव्यतिरेकि च २। सामान्येनान्वय- 

दद् 

व्यतिरेकयोः साधनाङ्गयोच॑टृषटं तत्यामान्यतोदृष्टमनयव्यतिरेकिं ` 

चेति २॥ श्रयवा बिविधसिति जिरूपम् । कानि चि 

रूपारोत्याइ । पूवेवदित्यादि । ूसुपादौयमानलात्पूै पचतः 

सोऽस्यास्तो ति पूवेवत्पक्चधमेलम् । शेष उपयुक्ताद्न्यतलात्साधम्बे- 
दृष्टान्तः सोऽच्यचेति शेषवत्सपशे स्वम् । सामान्यतो दुष्टमिति 
विपचे मनागपि यन्न दृष्टं विपच स्वेचासत्व ठतौय रूपम् । 
च शब्द् त्रत्य्चागमा विर्द्भवारत्रतिपच्वरूपदयं च । एव च पञ्च- 

रूपलिङ्गा ङम्बन चत्त्यषेकं तदन्वचव्तिरेक्यलुमानम् । विपा- 

सत्वखपचसलतयोरन्यतररूपस्यानभिखबन्धात्त चदरूपलिद्ग लम्बनं 

केवलान्वयि केवलव्यतिरेकि चानुमानम् । तत्रा्यनित्यः शब्दः, 
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कालात्, घटादिवद्ाकाग्रादिवचवेत्यचययतिरेकौ चतुः । १। 

अदुष्टादोनि कस्यचित्मत्यच्ाणि प्रमेयलात्करतला दिवदिष्यत्च 

कस्यचित्पत्यचत्रे सध्ये ्रत्यच्चस्यापि वस्नो विपचस्याभावारैव 

केवलान्वयो ¦ २ । सरववित्कदे पूवक सवं कायं, काद् चित्कलात् । 
यसव वित्कटे पूवकं न भवति, तन्न कादाचित्कं, यथाकाश्रादि । 

श्च सवेस्य कायस्य पर्तौकतलादैव सपक्लाभावात्केवलव्यतिरेको । 
प्रसद्दारेण वा केवलव्यतिरेको । यथा नेद् निरात्मक ऊौव- 

चछरोरमम्राणएदिमच्प्रसङ्गाल्लोष्टवदिति प्रसङ्गः प्रयोगस्ति- 

त्यम् ! द्द जौवच्छरौर सात्मक, प्राणदिमच्लात् । यन्न 
सात्मक तन्न प्राणादिमद्यथा लोष्टमिति प्रसद्धपूवेकः केवल- 

व्यतिरेकोति ३1 एवमनुमानस्य भेदान् सरूप च व्याख्याय 
विषस्य बैविध्यप्रतिपादनयैवमाड्ः। शच्रयवा तत्पुवेकमनुमान 

चिविधं जिप्रकार। के पुनस्रयः प्रकारा इत्याह 1 पूर्ववदि- 
त्यादि । पूवं कारणं विद्यते यचातुमाने तत्यूकेवत्, यत्र कार- 
णेन कायेमतुमौोयते यथा विशिष्टमेघोन्नत्या भविति टष्टि- 

रिति। श्र कारण-ग्ब्देन कारण्धमं उन्नतलादिर्याद्यः। 
प्रयो गस्वेवम् ¡ श्रमौ मेधा टष्यत्पादकाः, गब्धयौर गजितवे- 

ऽचिरप्रभावते च सदयुन्नतलात् । च एव ते इष्ुत्पाद्का यथा 
खष्छत्पादकपूरवेमेघास्तथा चामौ । तस्मात्तथा । ननुन्नतलादि- 
धमेयुक्रानामपि मेघानां टश्चजनकलद्भनात्, कथमैकान्तिकं 
कारणत्कायांनुमानमिति चेत् । न । विशिष्टस्योन्नतलाद ध्॑मख 
गमकलेन विवद्धितवात् । न च तस्छ विगरेषो नासवक्तेन नितं 



नेयायिकमतम् । 

पायेत दति वह्वं शक्यं, सर्वालुमानोच्छेदप्रसक्तः। तथादि। मश्र- 
कादिव्याटत्तधमादौ नामपि खसाध्यावयमिचारित्मसवंविदा न 

निशत शक्यमिति वक्तं शक्यत एव । श्रय सुविवेचितं काथं 

कारणं न वयभिचरतोति नयायाद्भूमादेगेसकलम् । तन्तद्येचापि 

समानम्। यो हि भविष्यट्ृश्चवयभिचारिणसुन्नतलवा दि विशेषमव- 

गन्तुं समथ", स॒एव तस्मा त्तमतुभिनोति, नाग्एहौत विगरेषः । 

तदुक्तम् । श्रनुमातुरयमपराधो नातुमानखेति गरोषं का तद्- 

स्यास्ति तच्छेषवध्च कायण कारणमनुमौयते, यथा नदौ पूर. 

द ग्ेनाट्ृष्टिः । श्र कायेशब्देन कायधमौ लिङ्गमवगन्तवयम् । 

प्रयो गख्ित्यम्। उपरिटृष्टिमदेशसंबन्धिनो नदौ शौ घ्रतरखोतस्से 

फलपोनसमूह काष्ठा दिवदनले च सति प्रणलात् तदन्यनदौवत्। 

सामान्यतोदृष्टं नामाकार्यकारण्ण्डतेनाविनाभाविना लिङ्गन 
यच लिङ्गं नोऽवगमो, यथा बलाकया सलिलस्येति । प्रयोगस्तु । 

श्रय वलाकाजदटूत्ति' प्रदेणो जलवान्वलाकावन्लात्, स्म्रति- 
पन्नदेशवत्, यथा वान्यटरचोपरिदृष्टस्यादित्यस्यान्यपवेतोपरि- 

द् शेनेन गतेरवगमः । प्रयोगः पुनः र वेरन्यचद गेन गत्यविना- 

ग्दत, अन्यद् शेनलात्, देवदन्ताद्यन्यद भेनवत्। श्रच्र यया टेव- 

द त्तादेरन्यचदृष्टस्यान्यचदर्भेनं त्रज्यापूवं, तयादित्यस्यापौति, 
श्न्यचदगेनं च मते. कायं संयोगादेगंतिकायंलात् ॥ श्रन्ये लवं 
वरतयन्ति । समानकालस् सशेस्य रूपादकायंकारण्भ्दतात्मति- 

पत्तिः सामान्यतोदृष्टानुमानम्रभवा । श्रच प्रयोगः । शदुशस्यै- 

भिदं वस्लमेव॑ विधरूपलात् । तदन्यतादू शवस्लवत् । एकां चतं 
9 
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षडदशंनसयु चय सट कः । ह) ४१ 

फलित दृद्व पुष्पिता जगति चता इति प्रतिपक्नर्वां । प्रयौ- 
गस्तु | युष्यिता जगति चूताञ्चृतलात्, दृष्टचूतवदित्यादि । ् रथवा 
परवेण याश्धिय्ादकपर्यखेण ठयं वर्तत दति पूरव॑वत्संबन्धयाहक्- 
्तयचवेण विष्तुललात्कथरित्यरिच्छेदकरियाया श्रपि ठुखता- 

5 चानुमाने समस्तोति जियातु्यलपतः प्रयोगः सिद्धः । तेन 
परवेप्रतिपत्या तुल्या प्रतिपत्तिर्यतो भवति, तत्यदेवदनुमानम् । 
इच्छादय परतन्ला गरलात् द्पादिवदिति ओेषवन्नाम परि- 
शेषः । स च प्रसक्रानां प्रतिषेषेऽन्यचप्रसद्गासभवाच्छिग्यमार्ख 
सप्रत्यय, यथा णएलादिच्छदौनां पारतच्त्ये सिद्धे प्ररीरा- 

0 दिषु प्रसकरेषु प्रतिषेधः । शरौरविगरेषण दच्छदयो न 
भवन्ति, तहुएनां रूपारौनां खपरात्मप्त्यदलेनेच्छारीनां च 
सात्मप्रत्यचलेन वेधर्म्यात् । नापौद्धियाणां विषयाणां वा श्ण 
उपहतेग्वग्यतुस्मर णएदग्नात् । न चान्यस्य प्रसक्तिरस्ति। अतः 
परिग्रषादात्मसिद्धिः। प्रयोगश्चाच। योऽसौ परः स श्राद्म- 

15 शब्दवाच्य, दच्छादयाधारलान् । ये वात्मणब्द्वाच्या न सवन्ति, 
त इच्छद्याघारा श्रपि न भवन्ति! यथा श्ररौराद्यः। रच 
रत्यचचेणग्टहौतलाचय केवल्यतिरेकबलाद्ात्मनः प्रमा रेषवतः 
फलम् । यत्र धमो साघनधमशच प्रत्यचः साध्यधर्मशच सवेदाप्रत्यच्चः 
साध्यते तत्छामान्यतो दृष्टम् 1 यचेच्छादयः परतन्त्रा गरणए्वाद्र पवत् । 

20 उपरलसििवां कर एसाध्या करियालाच्छिदिकरियावत् । चसा 
रकार एपूवंक जगदेविच्यं चिच्रलाडिच। दिवेदिश्यवदित्या्ि 
समन्यतोदृष्टखनेकमुदादरणं मन्तव्यम् । ननु साथ्यध्म॑द 



नेयायिकलतम् | 

सघ॑टाप्रत्यचलवेन साध्येन हेतोः कथ वयाभिग्रहणएमिति चेत्। उच्यते । 

धर्मिंर इच्छदे. प्रतयचप्रतिपन्नलं गुएलकायत्वादेरपि खाधनख्य 
तद्धभःल प्रतिपन्नमेव । पारतन्टण च खस ध्येन तख व्याश्धिरध्वचतो 

रूपादिष्ववगतेव । साध्ययाट्त्या साघनवयाटृतन्तिरपि प्रमाणण- 

न्तरारेवावगता । नन्वेवं पूवेवच्छेषवनत्सामान्यतोदृष्टाना परस्परतः 

को विगरेष" । उच्यते । दृच्छादेः पारतन्त्यमाचग्रतिपन्तौ गणलं 

कायल वा पूववत् । तदेवाख्रयान्तरबाधया विशिष्टाख्रयलेन 

बाधेन प्रमारेनावसौयमान शेषवतः फलम् । तसय साध्यधर्मस्य 

ध््यन्तरे प्रत्यचस्यापि तच धमिंशि सअेद्ाप्रत्यचचलं सामान्यतो- 

दु ्ट्यपदे शनिवन्धनम् । अतस्तयाणामेकभेवो दारणम् । तदेव 

कारणादितैविध्यालिप्रकार लिद्घ प्रभितिं जनयन्त्येकं सदतु 

मानमिति दितौचं याख्यानम् । च्च व्याख्यादये प्रथम- 

व्ाख्यानसेव बहनामध्ययनप्रषतौनाममिमतम् । तच च परव 

वदादौनां याख्या दितौयवयाख्याने या चतुप्रकाराभिदिता 

सेव द्रष्टयेति ॥ 

श्रय श्रास्तकार एव बालानामसमो दायं ग्रेषययाख्याप्रका- 
रानुपेच्छाढुमानस्य बिविधसख विषयज्ञापनाय पूदवदादरौनि 

पदानि वयाख्यानयन्नाह “तचाच्यम्” इत्यादि । तत्र तेषु पूर्व- 

वदादिषु, ्राद्य पूवेवदुमान किमित्याह । कारणालिङ्गात्का- 

ह् ॐ 
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यस लिङ्गिनोऽनुमान ज्ञानं कार्यानुमानम् । द दानुमानप्रस्तावे, % 

गौयते प्रोच्यते । कारणत्का्मनुमानमिदोदितमिति पारो 
वा। तत्रासतो ति-अ्न्दाधयादहारे कारणात्का्यमसतौत्यदमानम् । 
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मडरशनसभुचचय सटक । 

कारणत्का्॑मस्तोति न्नानमिहानुमानप्रस्ताव उदित मोक्तम् । 
पाटद्रयेऽयन्न यल्लिद्गिज्ञानमनुमानश्ब्दनो चे, तद्धितीयवयाख्यान- 

कारिणां मतेन, न तु प्रयमवाख्यानकटढेमतेन । प्रथमवयाख्या- 
कारिमतेन हि न्ञानख हेतुरेवालुमानशन्दवाच्यः स्यात्। एव 
श्रेषवत्यपि ज्ञेयम् । यच कारणत्खन्ञान विगिष्टात्कार्स्य ज्ञानं 
भवति, तत्पुवेवद नुमानम् । रच द्यथीपलथिद्धेतुः प्रमाणमिति 
वचनात्कायंज्ञानमनुमानस फलं, तद्धेतुसलतुमानं प्रमाणम् । 
तेनाच कारण वा तज्ज्ञानं वा कार्चकारणएप्रतिबन्धस्मरणएं का 

कायं ज्ञापयत्पवैवदनुमानमिति ॥ 
तस्यो द्ादरणमाद । 

यथा | 

रोलम्बगवलव्यालतमालमलिनत्विषः। 
दृष्टं व्यभिचरन्तोह नैवंप्रायाः पयोमुचः ॥ २०॥ 
यथेति निदगरेनद्भेनाथेः। रोलम्बा भ्रमराः, मवला 

श्ररण्छजातमदिषाः, वाला दुष्टगजा सर्पा, तमालास्तापि- 
च्छटराः। तदन््मलिनाः श्धामलास्िषः कान्तयो येषां ते 
तथा । एतेन मेघानां कान्तिमन्ता वचनेनानिवंचनोया काणय- 
तिश्यश्चामता यज्यते । एवप्रायाः । एवंशब्द् ददं प्रकारवचनः । 
प्रायग्रब्टो बाडद्यवाचकः। तत॒ एवमिदम्रकाराणं प्रायो 
बाद येषु त एवप्राया ईदृकप्रकारबाडस्या इत्यर्थः । एतेन 
गन्मौरगजितलाविरप्रभावललादिभरकाराणां बाह्यं मेघेषु खलू 

20 चितम् । उक्रविगरेषणएविशिष्टा मेघा इह जने दृष्टिं न यभि- 



नेयाधिकमतम् । दर् 

चरन्ति, दृष्टिकरा एव भवन्तोत्यथं.। प्रयोगस्तु इचव्याख्यावख- 

रोक्त एवाचापि वक्रय ॥ 

श्रय श्रोशवद्ाख्यामार । 

कार्यात्कारणानुमानं यच्च तच्छेषवन्मतम् ¦ 
तथाविधनदौपूरादेवो इष्टो यथोपरि ॥ २१॥ 

कार्याल ङ्गात्कारणएस्य लिङ्खिनोऽनुमान ज्ञानं यत् । चकारः 

मरागुक्तपूेवदपेया समुचये । तच्छेषवन्मतम् । श्रयमच 

तच्लाथेः । यच्च कार्यात्कारणएनज्ञान भवति, तच्छषवदनुमानम् । 

श्रचापि प्राग्बत्कारणएन्ञानस्य हेतुः कायं काद भेन तत्छबन्ध- 

सरणं चातुमानग्ब्देन म्रतिपत्तयम् । यथत्युदादरणणे पन्यासाथेः 

प्रथममच योज्य. । तथाविधौ त्रतरखोतस्वफलपना दिवहन- 

लोभयतटब्ापिलघमेविशिष्टो यो नदौ पूरस्तस्मालिङ्गादुपरिदेभे 

देवो मेघो टष्ट दरति ज्ञानम् । अ्रच्र प्रयोगः प्राग्वत् । 

414 

ज्ये 0 

यच्च सामान्यतोदषटं तदेवं गतिपूविका । 
पुंसि देशन्तरप्राप्तियथा खरथेऽपि सा तथा ॥ २२॥ (ब >| 

चः युनरथं । यत्पुनः कार्यकारणएभावादन्यव सामान्यतो 
ऽविनाभावबलेन दृष्ट लिङ्ग सामान्यतोदृष्टं, तदेवम् । कथमि- 

त्या । यथा पुखेकस्नादेशणादेशान्तरप्रासिगंतिपूविका तथा 
खयऽपि सा दे श्रान्तरम्रा्िस्तथा गतिपूरविका । श्रच रेश्रान्तर- 
भािशब्देन देशरान्तरद् शनं ज्ञेयम् । भ्रन्यथा देशान्तर परपैर्मति- 20 



७० वड्दश्नसमुचय सटःक । 

कायेन शेषवतो ऽनुमानादस्य भरो न स्यात्! यद्यपि गगने सुंच- 

रतः सुर्यस्य गेचावलोकप्रख्राभागेन गतिनापलभ्यते, ताणुद्- 

याचलात्कालान्तरेऽस्तावलन्रूलिकादौ तदूभेन गतिं गमचति | 

प्रयोगः पुनः पुवैमुक्त एव  च्रयवा देश्न्तरपराक्रेगंतिका्चैल 

5 लोको न प्रत्येतीति ददसुदादरण कायेकारणभावाविवचया- 

चोपन्यस्तम् । प्रयो गस्वेवम् । सूचैस्य दे प्रन्तरमाधिगेतिप्र्विका 

द् शान्त प्राधिलादवदत्तटे न्तर परा ्तिवत् ॥ 

उपमानलचएमाइ । 

प्रसिदवस्तुसाधम्यादप्रसिदधस्य साधनम् । 
0 उपमानं समाख्यातं यथा गौगैवयस्तथा ॥ २३॥ 

“प्रसिद्धसाधर्म्यासाध्यसाघनमुपमानम् [२, २, ६] दति 

खचम् । अच यत दत्यध्याहायम् । ततश म्रसिद्धेन वस्तुना या 
यत्पाधम्ये समानधमैल तस्मात्मसिद्धवस्दसाधर्म्यादप्रसिद्धस्य साध- 
नम् । गवयगतस्य साध्यस्य सन्ञासङ्निखबन्धस्य साधन प्रतिपत्ति- 

15 येतः साध्येन्ञानाद्धवति तदुपमान समास्यातम् । साधम्यय 

प्रसिद्धिरागमपूर्विंका । तत श्रागमसंख्चनायाह । यया गौस्तथा 
गवय दूति । गवयोऽरण्घगवयः । च्रयमचर भावः ! कथित्मसुण 

गवयानयनाय प्रेषितस्तद येमजानानस्तमेवाप्रारौत् कौ दग्गवय 

दति । स प्रोचे यादृग्गौस्तादृग्गवय दति । ततः शोऽरखे परि- 

20 भरमन्समानमथं यदा प्ति, तदा तस तदाक्चाचखतिसहा- 
येदधियाथंसन्निकषद्गो सदृ शोऽयमिति यत्सार्ज्ञानमुत्यद्यते, 



नैयायिकमतम् । 

तत्प्रत्यचफल, तदेवाव्यभिचार्यादि विग्रेषणएमयं स गवयशब्दवाच्य 

द्रति शंज्ञासज्ञिखंबन्धप्रतिपत्निं जनयदुपमानम् । संज्ञाखन्ि- 
सबन्धेप्रतिपत्तिखपमानस्य फलम् न युनरागमिकौ सा, शब्दस्य 

तन्ननकस्य तद् नौमभावात् । गवयपिष्डविषये च डेयादि ज्ञानं 

यदुत्ययते तदिद्धियायंसन्निकषेजन्यत्ात्मत्यरफलम् ॥ 
श्रथ तुचं श्राब्द माह । 

शाब्दमाप्तोपदेशसतु मानमेवं चतुविधम् । 
प्रमेयं त्वात्मदेहाचं बुद्धौ ल्दियसुखादि च ॥ २४॥ 

शव्दजनितं शाब्दमागम इत्ययः । तुर्भिनक्रमे। श्राब्दं तु 
प्रमाणएमाप्तो पदेशः । श्राप्न एकान्तेन सत्यवादौ हितश्च । तस्योप- 
देणो वचनमाप्तोपदेशः। तज्ननितं तु ज्ञान शाब्दस्य फलम् । 
मानं प्रमाएमेवभुक्तविधिना चतुर्विधम् ॥ 

तदेव प्रथमं प्रमाणतत्न याख्याय संप्रति दितीय प्रेय 
तत्वं याख्याटुमाइ । प्रमेय लादादेहा्यम् । प्रभेव तु प्रमाण- 
फलस्य गायं पुनरात्मदेदा्यम् । आत्मा ऊव. । देये 
वु", तावा्यौ यच्च तदात्मदेदहाचम् । बुद्ध द्वियखुखादि च 
प्रमेयम् । बुद्धि ज्ञानं, रद्धिय चद्ुरादिमनपरयन्त, सुखं सातं 
तान्यादियेख तदद्धौद्धिवदखखादि । चकार अत्मदेहाद्पेचया 
समुचये} श्रत विगरेषणएदय च्राद्यग्व्देनादिग्व्देन च रोषाणामपि 
सघ्तानां परसेयानां सग्रह द्रशच्यः। तथा च मैयायिकद्ूचम् । 
-श्रादमप्रोरे द्वाव द्धिमानःप्त्तिदो पपर्भावफलदुःखाप- 
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वभेदेन -दाद्शरविधं तदिति प्रमेयम् । [१,१.९५] तन्न 

भररीरादिद्ःखपरयन्तं डेय, श्रपवगे उपादेयः) श्रात्मा तु 

कथञ्चिद्धेयः, कथञ्चिदु पादेय'। सुखदु"खादि भोक्तया हेयः, 

तदुनमृक्ततयो पादेव इति । तञच्छादेषप्रयन्नसुखद्"खन्नानादौ- 

5 नामाश्रय श्राद्या । सचेतनल्कर्टंलसर्वैगतलादि ध्मैरात्मा प्रतीयते 

१। तद्धोगायतन श्ररौरम् २। प्चेद्धियाणि घ्राएरसनचचुस्वक्- 

ओचाणि २)! पञ्चार्थां रूपर सगन्धस्यशरंशब्दाः । तच गन्धरष- 

सपस्र्शाश्चलारः प्रथिवौगुणा. । रूपरसस्पर्णस्लयेाऽपां गए । 

रूपस्यश्नौः तेजसो गणौ । एकः स्पश वायोगुणः । शब्द् श्राका- 
10 शख गृण दूति ४ । ुद्धिरुपलसििन्ञानमिलत्यथेः। सा चणिका, 

भोगखमभावलाच संसारकारणमिति उेया ५। दद्दियायंसननि- 

कृ्मं॑सत्यपि युगपञ्ज्नानानुत्पादात् अन्तरसुखादिविषचोप- 

लस बाद्यमन्ध दि विषयोपलसिवत्करएसाध्यलादान्तर करण 

मनोऽनुमौयते 1 तत्सव विषयं तद्धाण ॒वेगवद्ाशएषचारि न्यं 

15 च ६ । वाग्मनःकायव्यापारः एएमाग्रुभफल्ः प्रत्तः ७ । राग- 

द्वेषमोदहास्ये दोषाः । दर््यादौनामेतेव्वेवान्त्भावः । तत्छतशचेष 

संसारः ८। टडेन्द्रियादिसधातस्य प्राक्तनस्य त्यागेन श्चाता- 

न्तरयदणं परेत्यभावः। एष एव सखार' < । म्रहृत्तिटोषजनिते 

खुखद् खात्मक सुख्यं फ़ल, तत्साधनं तु गौणम् १० । पौडा- 

20 सं तापखभावं दुःखम् । फलग्रहणनाचिप्तमपौद सुखस्यापि 

दुःखाविनाभाविलात् दु.खलभावनाथसु पदिश्यते ११। श्राल्य- 

न्तिको दुःखवियेगोऽपवगेः, सवेगुणवियुक्तस्ात्मनः खरूपे- 



नेयायिकमवम् । 

णावस्छानं, सुखद्ःखयो विवेकेन हानस्याशक्यलात् । दु.खं 

जिगासुः सुखमपि जद्यात् । यस्माव्नन्मजरामरणएम्रबन्धो च्छ- 

दर्ूपः। परमः पुरुषार्थो ऽपवमेः। स च तचज्ञानादवाप्यते ॥९ २॥ 

सग्रयप्रयोजनयोः ख्यं प्राह 

किमेतदिति संदिग्धः प्रत्ययः संशयो मतः 

प्रतते यद्धित्वात्तत्त साध्यं प्रयोजनम् ॥ २५ ॥ 

अयं किशब्दो ऽस्ति पे ^किंसखा यो ऽमिद्धद्यति', 

रस्ति प्रश्रे “किंते भियः, रसि निवारणे "कि ते रुदि- 

तेनः › ्रस्यपलापे कि ते ऽह धारयामः, अ्रश्यनुनथे “किं 

ते ऽहं प्रिय करोमि. श्रस्यवन्नाने कस्लामुल्ञापयते', रस्ति 

वितक (किभिदं दूरे टृश्छतेः । इह तु वितर्कं । दूरावलोकनेन 
पदाथषामान्यमवनवुष्यमानस्तदिेषं खुदिदहानो वितकंयति “एतत्- 
म्र्यचमृष्वेखितं वस्त॒ कि, तकं खाणर्वां पुरुषो वेति । यः 
सदिग्धो ऽनेककोरिपरामोँ प्रत्ययो विम, स स्यो मतः 
समत इति ॥ 

रथ प्रयोजनम् । यद् धिलाचस्य फलस्याधिलमभिलाषुकलं 

यद्यिल, तस्मातरवतेते तन्तदौवसाधनेषु यत्न कुरुते, ततत 
तत्पुनः साध्य कतेयतयेष्ट प्रयोजनं फलं यस्य वाञ्छया छ्येषु 
म्रबतेते तत्रयोजनभित्यधैः ॥ भ्रयोजनमूलताच्च प्रमाणोपन्या- 
सप्रत्तः म्रलेयान्त्दैतमपि प्रयोजन एथगुपदिश्टते ॥ 

श्रय दृष्टान्तसिद्धान्तो व्याचिश्ासुरादह ` 
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दृष्टान्तस्तु भवेदेष विवादविषयो न यः | 
सिदवान्तस्त॒ चतुभेदः सवतन्त्रादिभेदतः ॥ २६॥ 

दृष्टोऽन्तो निश्चयो चेति दृष्टान्तः । दृष्टान्तः पुनरेषो 

ऽयं भवेत् । एष क इत्याह । य उपन्यस्तः सन् विवाद् विषयो 
5 वादिप्रतिवादिनोभियोविरट्धौ वादो विवादः, तस्य विषयो 

गोचरो न भवति । वादिपरतिवादिनोरूभयोः संमत एवानुमा- 

नादौ दृष्टान्त उपन्यस्तव्य इत्यर्थः । पञ्चखवयवेषु वच्छमाणो 

ऽपि दृष्टान्तः साध्यषाधनधमेयोः प्रतिवन्धयदणस्थानमिति 

एय गिद्ो पदि श्यते । तावदेव हन्वयव्यतिरेकयुक्तो ऽथः शूख॒लति, 

10 यावन्न स्यष्टदृष्टान्तावष्टम्भः । उक्तं च । 

तावदेव चलत्यर्थो मन्तुविंषयमागतः । 

यावन्नोत्तम्भनेनेव दृष्टान्तेनावलग््यते ॥ 

सिद्धान्तस्ठ सिद्धान्तः युनश्चतु्भंदो भवेत् । कुत इत्याद। 
सवेतन््रा दिभेदतः सवेतन््रादिभेदेन । प्रथमः सव॑तन्लसिद्धान्तः। 

15 ्रआदिग्न्दाप्मतितन््सिद्ान्तो ऽधिकरणसिद्धान्तो ऽभ्येपगम- 

सिद्धान्तश्च वेदितयः । इह तन्त्रशब्देन शास्तं ॒विन्नेयम् ॥ 
तच सवेतन््राविरुद्भः खतन््रे ऽधिष्तो ऽथेः सवेतन्तसिद्धान्तः 

सवेषां शास्लाणं सप्रतिपत्तिविषयः, यथा प्रमाणनि म्रमेय- 

साघनानि, घ्राणदरौनौद्धियाणि, गन्धादयस्तदर्थाः, प्रमाणेन 

20 प्रमेयस्य परिच्छद् इत्यादि ॥ खमानतन्प्रसिद्धः परतन्त्रा सिद्धः 

तितन््रसिद्धान्तः, यथा भौतिकानौद्धियाणि चौ गानां काण- 



नेथायिकमतम् । 8 

दादनां च, श्रभौतिकानि संख्यानाम् । तथा सांष्यानां 

सवै सदैवोत्पद्यते न यपुनरसत्, नेयायिकादौनां सवेमसदे- 

वोत्पद्यते सामयैवश्णत्, जेनानां तु सदसदुत्यद्चत इत्यादि ॥ 
यस्य सिद्धावन्य्य प्र्रियमाणस्य प्रतिन्नायस्य प्रसङ्गनाधिकस्य 

सिद्धिः, सो ऽधिकरणएसिद्धान्तः, यथा कार्याः चित्यादौ 5 

बद्धिमत्कार एसामान्यसिद्धावन्यस्य तत्कर एसमथस्य नित्यन्नाने- 

च्छाप्रयन्नाधारस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति ॥ मओढवादिभिः 

खबुद्यतिश्रयचिख्यापयिषया यक्किंचिदस्लपरौ दितमभ्युपगम्य 
विशेषः परोच्छते, सो ऽभ्यपगमसिद्धान्तः, यथासत् द्रवयं शब्दः 
सतु किं नित्यो ऽनित्यो वेति शब्दस्य द्रयलमनिष्टमभ्युपगम्य 10 

नित्यानित्यलविग्षः परोच्यते ॥ एवं चतुविधः सिद्धान्तः ॥ 

अ्वयवादितत्चचय प्ररूपयति । 

प्रतिन्नादेतुदृष्टान्तापनया निगमस्तथा । 
अवयवाः पञ्च तकः संदे्ोपरमे भवेत् ॥ २७॥ 
यथा काकादिसंपातात्श्याणना भाव्यमचर हि । 15 
ऊध्वं संदेहतर्काभ्यां प्रत्ययो निरयो मतः ॥ २८ ॥ 

युग्मम् । श्रवयवाः पञ्च, के पञ्चत्याह । प्रतिज्ञा ₹तुदु्टान्त 
उपनयो निगमश्रब्देन निगमनं चेति । तच प्रतिज्ञा पचा 
धमेधरमिवचन, छशालुमानयं सानुमानित्यादि । हतु" साधनं 

लिङ्गवचने, घूुमवत्वादित्यादि । दृष्टान्त उदादरणाभिधानं, 

द्विविधे, भ्रचयमुखेन व्यतिरेकमुखेन च। श्रन्यसुखेन यथा, 

1 0 
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यो यो धूमवान्, स स छगशातुमान्, यथा महानसमित्यादि । 
व्यतिरेकमुखेन यथया। या चः कशानुमान्न भवति, सस् 

धूमवान्न भवति, यथा जलमित्यादि। उपनयो हेतोरुपसंहारकं 
वचनम् । धृमवांश्चायमिल्यादि । निगमन देदपदेग्रेन सा्य- 
धर्मोपखहरणम् । धृमव््ात्कुशातुमा नित्यादि ॥ 

श्रय तकोतत्वम् । तकं" सन्देहो परमे भवेत् । सम्यग्वस्तुख- 

रूपानववोधे किमय खाणएरवां पुरुषो वेति सदेहः संग्रयम्तस्यो- 
परमे यपगमे तर्को ऽचयधर्मान्वेषणएरूपो भवेत् । कथमित्याह । 
यथा काकादौत्यादि । यथेद्युपदभरने । काकादिसपातात् 
वायसप्रडतिपचिखपतनादुपलचणलानिश्चलववल्ञयारोहएणदि- 
स्ाणएधमेन्यश्चात्तारण्ठप्रदेगे खाणना कौोलकन भाव्य भवितयम्। 
हिशब्दो ऽच निश्वयोग्मचणा्यो द्रष्टव्यः संप्रति हि वने ऽच 

मानवस्ासभवादछयाणु घर्मांणमेव दशनाच्च खाणएरेवात्र घटत 
इति। तदुक्तम् । 

श्ररण्डमेतत्सवितास्तमागतो न चाधुना संभवतीह मानवः 
भेव तदेतेन खगादिभाजा भाव्य सरारातिसमाननान्ना ॥ 

दूत्येष तकँ" ॥ 

श्रय निणेयतच्वमाइ । ऊष्वैमित्यादि । पूर्वक्िखरूपाभ्या 

सदेदतकभ्यामूल्येमनन्तरं चः प्रत्ययः स्वाणएरेवायं पुरुष एव 
चेति प्रतौतिः स निरयो निश्चयो मतो ऽभोष्टः। यत्तदाव्थ- 
सबन्धादनुक्रावपि कचन गम्येते, तेना त व्याख्यातौ । 
एवमन्यत्रापि मन्तम् ॥ 



नैयायिकमतम् | 

श्रय वादतच्चमाद । 

आअआचायश्ष्ययोः पकप्रतिपक्षपरिग्रहात् । 
या कथाभ्यासदेतुः स्यादसौ वाद् उदाहतः ॥ २९ ॥ 

वादिप्रतिवादिनोः पकच्चप्रतिपच्परिग्रहः कथा । रा 

दिविधा, वोतरागकथा विजिगोषुकथा च । यत्र वौतरागेण 

गुरुणा सह भिच्धस्तत्वनिणेयाथै साधनोपालम्भौ करोति रघन 

खपक्च उपालम्भ परपक्े ऽलुमानख दूषण, सा वोतरागकथा 

वादसन्नयैवोच्यते । वाद् प्रतिपक्सापनाहौनमपि ङ्र्यात् 

्रस्दारेणेव ॥ यच विजिगौषुजिंगोषृण्ण सह लाभपूजास्याति- 

कामो जयपराजयाथे प्रवतेते वौतरामो वा परानुग्रहाथ 

ज्ञानाङ्करसरचणाथं च प्रवर्तते, सा चतुरङ्गा वादिप्रतिवादि- 
सभापतिप्रािकाङ्गगा विजिगोषुकथा जल्यवितण्डासन्नोक्ता । 

तथा चोक्तम् । “तक््वाध्यवसायसरचषणाथे जल्पवितण्डे, बौोज- 

प्रोहसरच्णथे कण्टक शाखापरिवरणएवत्” इति । यथोक्त- 

लच्णे पपन्नम््टलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपलम्भो जक्यः । स 

प्रतिपचस्थापनारहोनो वितण्डेति वादनल्यवितण्डानां यक्तिः ॥ 
त्रय॒ प्रत म्रस्ठमः। चाचार्यो ध्यापको गुरू, शिष्यो 

ऽध्येता विनेयः । तयोराचायंशिच्ययोः पचप्रतिपच्परियदहात् । 
पचः पूवपक्त प्रतिन्ञादिसयहः, प्रतिपच्च उन्तरपकः पवेपचप्रति- 

पन्धो पच दत्यथैः, तयोः परिग्रहात्छौ कारात्, श्रभ्यासस्य 

हतुरभ्वासकारणम्, या कथा म्रामाणिकौ वार्ता, श्रसौ कथा 

नं 

1.23 
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उछ षडदश्॑नसमुश्वय' सटीक । 

वाद् उदाहतः कौतिंतः । श्राचायैः पूवेपच्ं स्ोङृत्याचटे 

शिवयश्चोत्तरपचमुररोकत्य पूवेणच खण्डयति । एवं पचप्रतिपच- 

संहेए निययाक सभापतिजयपराजयच्छलजत्यायनपेचतयाग्या- 

सायं यच गरुभिष्यौ गोष्ठो कुरुतः, स वादो विज्ञेयः ॥ 

$ श्रथ जस्पवितण्ड विदरण्ैति । 

विजिमौषुकथा या तु च्छलजात्यादिदूषशा । 
स जल्पः सा वितण्डा तु या प्रतिपक्षवजिंता ॥ ३०॥ 

यात् या पुनर्विंजिगौषुकथा विजयाभिलाषिभ्यां वादि- 

प्रतिवादिरभ्यां प्रारभा प्रमाएगोष्ठो, कथयग्रता, छलानि जातयख 

10 वच्छमाणएलचणणनि, श्रादि शब्दानियदस्वानादिपरि यह, एतीः 
छल्वा दूषण परोपन्यस्तपक्तादेदेपोत्यादन यस्यां सा कलजात्या- 

दिदूषणा, ख विजिगौषकथारूपो जल्य उदात इति पूवे- 

शोकात्सबन्धनोयम् । नतु चछलजात्यादिभिः परपकच्चादेदूंषष्णे- 

त्पाद्नं सतां कतु न युक्तमिति चेत् । न। सन्म्ागेप्रतिपन्तिनि- 
15 मित्त तखयाभ्यनुन्ञातलात् । श्रनुज्ञातं हि खपचस्थापनेन 

सन्मागेप्रतिपत्तिनिमित्ततया कलजात्यादयुपन्यासैरपि परप्रयो- 
गख दूषण्णेत्यादनम् । तथा चोक्तम् । 

दुःशिचितदङ्कतकों ग्लेश्वाचालिताननाः । 

शक्याः किमन्यथा जेतु वितण्डाटोपमण्डिताः ॥ २ ॥ 
% गतानुगतिको लोकः कुमागं तत्रतारितः । 

मागांदिति च्छलादौनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ ३ ॥ 



नेयायिकमतम् । 

दरति कटे प्रस्तावे च सति च्छलादि भिरपि खपच्चस्थाप- 

नमलुमतम् । परविजये हि न धरमेष्वसादिदोषसभवः। 

तस्मादर ऋ्लादिभिरपि जयः॥ सा वितण्डा वित्यादि । 

तुशब्दो ऽवधारणा्यो भिन्नक्रमश्च । सा तु रेव विजिगोषु- 

कथैव प्रतिपविवजिता वादि्रचुक्रपक्प्रतिपन्धो भ्रतिवाद्ुप- 
न्यासः प्रतिपचस्तेन विवजिंता र डता प्रतिपचसाधनाहोनेत्ययेः 

वितण्डोदादता । वैतण्डिको हि खाभ्युपगतपचमखा पयन्यत्कि- 
चिद्वादेन परोक्तमेव दूषयतोत्यंः ॥ 

श्रय हलाभासा दितल्चयखद्हप प्रकटयति । 

हेत्वाभासा असिद्वादयाग्कलं कपो नवोदकः । 
जातयो दूषणाभासाः पक्षादिदृष्यते न यैः ॥ ३१॥ 

श्रसिद्धाद्या श्रसिद्धविरुद्धानैकान्तिककालात्ययापटिष्टभकर- 

णएसमाः पञ्च डहेलाभासाः । तच पचधममल यस्य नास्ति, सौो- 
ऽसिद्धः । अनित्यः शब्दश्वाचषल्ा दिति । १ ॥ विपक्वे सन्सपक्ते 
चाषन् विरुद्धः । नित्यः शब्दः कायेलादिति । २॥ पचादि- 
चयदत्तिरनेकान्तिकः। अनित्यः शब्दः अभमेयलादिति । ₹॥ 
हेतोः प्रयोगकालः प्रत्यक्ागमानुपदतपचपरियरदसमयस्तमते- 
त्यापदिष्टः म्रयुक्तः, प्रत्यच्चागमविरुद्ध पच्च वतमान द्यैः, 
हेतुः कालव्ययापदिष्टः । अ्रलुष्णोऽग्निः कतलात्, ब्राद्यरेन 
सुरा पेया द्वद्भयवात् चौरवदिति । ४ ॥ खपच्चसिद्धाविव 
परपचसिद्धावपि चिषूमो हेतुः प्रकरणसमः । प्रकरणे पचे 

७€. 



<० बडदश्नसमुदय' सटौक ! 

प्रतिपच्े च तुल्य इत्यथेः। श्रनित्यः शब्द. परखपचयोरन्यतर- 

लात्, सपच्चवदित्येकेनोक्ते दितोयः प्राह । यद्यनेन प्रकारेण- 

नित्यल साध्यते, तदि नित्यतासिद्धिरणस्व, चथा नित्यः शब्दः 

पत्तश्पक्योरन्यतरत्वात् सपच्वदिति । श्रयवानित्यः शब्दो 

5 नित्यधर्माुपलमेः घटवत्, नित्यः श्ब्दटोऽनित्यधर्मानुपलसे- 

राकाश्वदिति। न चेतेख्वन्यतरदपि साधनं बलयो यदितरख 

वाधकमुच्यते । ५॥ नियदस्ानान्त्गता श्रष्यमौ हेलाभासाः 

न्ययविवेकां कुवेतो वादे वस्तुश्एद्धि विदधतौति शएयगेवोच्यते ॥ 

कल कूपो नवोद्क इति परोपन्यस्तवादे खाभिमतकस्यनया 

10 वचनविघातग्क्लम् । तल्िविधे वाकूङल सामान्यच्छलसुपचार- 

च्छलं च । परोक्तऽर्यान्तरकल्यना वाकूरलम् । यथा नय 

कम्बलोऽसखेत्यभिप्रायेण नवकम्बलो माएवक दलयक्ते चलवादयाह, 

कतोऽखय नवसख्याः कम्बला इति । ९ ॥ संभावनया तिप्रसङ्धिनो 

ऽपि सामान्यस्योपन्यासे डेतुलारोपरन तज्िषेधः सामान्य- 
15 च्छलम् । यथा शरदो नु खल्वसौ नाद्मणटो विद्याचरणसंपन्न 

दति बाद्मुणषतिप्रसङ्गे कञिददति । सुभवति ब्राह्मणे विद्या- 

चरणसपदिति । तच्छलवदौ बाद्यणएलस हेतुलमासेप्य निरा- 

कुवेन्नभियुङ्क । बात्येनानैकान्तिवमेतत् । यदि हि ब्राह्भणे 
विद्याचर एसपद्धवति, तदा ब्रात्येऽपि खा भवेत् । नात्योऽपि 

20 ज्राद्यणए एवेति । २ ॥ श्रौपचारिके प्रयोगे मुख्यार्थकल्यनया 

प्रतिषेध उपचारच्छलम् । चथा मञ्चाः जो शन्तत्युक्ते कलवा- 

द्याह । मच्चस्ाः पुरुषाः क्रोशन्ति, न मञ्चास्तेषामचेतनला- 



नेयायिकमतम् । 

दिति।₹॥ श्रय गन्धशृच्छलं व्यचिख्यासुराद्यस्य वाकूढल- 
स्योद्ाइरणएमादइ । कूपो नवोद्क दति । श्रच नूतनायेनवशरन्दस्य 

प्रयोगे हति कलवादौ दूषयति । कुत एक एव कूपो नव- 

संस्योदक इति) श्रनेन शेषच्छलदयोद्ादरणे श्रपि दुकिते 

दरश्यये दति ॥ 

जातय इत्यादि । दूषणाभासा जातयः । श्रदूषणएन्यपि दूष- 

रवदाभाषन्त दति दूषणाभासाः। येः पचादिः पचा दिने 

दूव्यत श्राभासमाचलान्न दूषयितुं श्रयते, केवलं षम्यग्हेतौ 
डेताभासे वा वादिना प्रयुक्ते ्जगिति तदोषलाप्रतिभासे डदेतु- 

प्रतिविम्बनप्रायं किमपि प्रत्यवसान जाति. सा च चतुवि- 

शतिभेदा साधर्म्यादिप्रत्यवस्थानमेदेन । यथा साघम्ये-१, वेधम्ये- 

२, उत्कषं-रे, अपकरषे- ४, वण्ये -४, अरवण्ये- ६, विकल्य- ७, 
साध्य-८, प्रा्चि-< , श्रप्रा्चि-९०; प्रसङ्ग-११ प्रतिदृष्टान्त १२, 

श्रतुत्पत्ति-१द, संश्य-१४, प्रकरण-११, श्रहेतु-९६, श्र्यापत्ति- 

१७, श्रविगरेष-१८, उपपत्ति-९९, उपलसि-२० अनुपलमि- 

२९, नित्य-२२, श्रनित्य-२३, कायेसमा-२४ ॥ 

तच साघम्येण प्रत्यवस्थानं साधम्येखमा जातिर्भवति । श्रनित्यः 
शब्दः, ङतकल्ात्, घटवदिति प्रयोगे छते साधम्धप्रयोगेरीव 

प्रत्यवस्थानम् । यद्यनित्यधर साध्म्यात्छतकलादरनित्यः शब्द दग्यते, 

तहि नित्याकाश्रसाधम्यादमूतेवानित्यः प्राप्नोतीति ॥ १ ॥ 
वेधम्येण प्रत्यवस्थानं वैधम्येखमा जातिः। अनित्यः शब्दः. 

रतलात्, घटवदित्यक्व प्रथोगे व्रधर्मेणोक्ते बेधर्न्येेव प्रत्यव - 
11 

५ 

[| ६। 
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खानम् । नित्यः शन्दोऽमूतवात् । श्रनित्य हि मूतं दृष्ट, यथा 
घटादौति । यदि हि नित्याकाश्वेधर्म्यात्कतकलाद नित्य दखते, 
तरिं धटाद्यनित्यवेधरम्यादमूतलाननिल्यः प्राग्नोति, विग्रषाभावा- 
दिति॥२॥ 

उत्कर्षापकर्षाभ्यां प्रत्यवस्थानभुत्कर्षापकषंसमे जाती भवतः। 

ततैव ्रयोगे दृष्टान्तसाधम्यं तिं चित्ाध्यधर्भिष्ठापादयननत्कष- 
समां जातिं प्रयु्धः। यदि घटवत्छतलादनित्यः शब्दस्त हिं चट- 

वदेव मूरतेऽपि भवेत् न चत् मूर्तो घटवद् नित्योऽपि मा 

दिति शब्दे धर्मान्तरोत्कषेमापादयति ॥ ३ ॥ 

श्रपकषेस्तु। घट छतकः सन्नञ्रावएे दृष्टः । एव शब्दोऽपि 
भवतु । नो चेत् घटवद नित्योऽपि मा श्दिति शब्दे आव- 
एल मपकषंति ॥ ४ ॥ 

वर्घावर्ाभ्यां प्रत्यवस्थान वर्थाव्य॑समे जातौ भवतः| 
ख्यापनोयो व्येस्तद्विपरौतोऽवणैस्तावेतौ वर्ावण्ठौं साध्यदृष्टा- 
न्ध्म विपयेखन्वण्छावण्डैसमे जाती प्रयुद्धं । यथाविधः शब्द 
धमः हतकलादिने तादृक् च घटधरमो, यादृक् च घटध्नें 
न तादृक् शब्दधमे इति । साध्यधमें दृष्टान्तधर्म॑श्च हि तुख्यौ 
कतौ । अच तु विपयांसः। चतो यादृग् घटधर्मः कृतक- 
लादिने तादृक् शब्दधर्मः । घटस्य हन्याद कुम्भकारादिजन्य 

हतकलं, शब्दस्य हि ताल्वोषादियापारजमिति ॥ १-६ ॥ 
धर्मान्तर विकल्पेन प्रत्यवखानं विकल्पघमा जातिः । यचा 

छतक किचिन्पृदु दृष्ट द्लशय्यादिः किचित्त् कठिन ङुट- 



नैयायिकमतम् । 

रादि, एवं छृतक किंविद्नित्यं भविव्ति धटादिक, किचि 
नित्य श्ब्दटादौति ॥ ७॥ , 

साध्यसाम्यापाद्नेन प्रत्यवसान साध्यसमा जातिः। यदि 

यथा घटस्तया शब्द. प्राप्तः, तदहं यया श्ब्दस्तया घट दति 
शब्दञ्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्, तनश्च न साध्यः 
साध्य दृष्टान्तः स्यात् । न चेदेव तथापि वैलच्खात्छतरां न 
दृष्टान्त दति ॥ ८॥ 

प्रा्यप्रा्धिविकस्पाभ्यां प्रत्यवसान प्राघ्यप्रा्धिषमे जातो । 
देतत्छतकत् साधनसुपन्यस्त तत्कि प्राय साध्यं साघयत्यप्राण 
वा। प्राष्य न्, तहिं दयोविद्यमानयोरेव प्राक्तिभवति न 
सदसतोरिति । दयोश्च स्च्वात्किं कस्य साध्य साघनं वा। 
श्प्राप्य तु साघनलमयुक्रमतिप्रसन्गादिति॥<-१०॥ 

भ्सङ्गापादनेन प्रत्यवश्थान प्रसङ्गसमा जातिः। यद्यनित्यते 
हतकालं साधन, तदा छेतकले किरं साधनं, तत्साधनेऽपि कि 
साधनमिति ॥ १९१९ ॥ 

मति दृष्टान्तेन प्रत्यवच्यानं प्रतिदृष्टान्नसमा जातिः । ्रनिल्यः 
शब्द्" प्रयन्नानन्तरौ यकलात्, घटवदित्युक्त जातिवाद्याइ । यथा 
घटः प्रयनानन्तरौ यकोऽजित्यो दृष्ट, एवं प्रतिदृष्टान्त ्राकाश्रं 
नित्यमपि प्रधन्नानन्तरौ यकं दृष्ट, कूपखननप्रयलानन्तरं तदुप - 
लन्भादिति। न चेद्मनेकान्तिकवोद्धावन भंग्बन्तरेए रव्य 
वस्थानात् ॥ १२ ॥ 

अत्पत्या मरत्यवस्यानमतुत्यत्तिसमा जातिः। श्रनुत्यन्न 

॥ 

5 

10 

15 

20 



८४ षडदशंनससुचचयः सटौ क" | 

श्रब्दास्ये धर्मिणि इतकलं धर्मः क वतते । तदे डेलाभावा- 

दषिद्धिरनित्यलस्येति ॥ १२॥ 

साघम्ब॑समा वधरम्समा वायाजातिः पूरवैमुदादारि रैव 

स्रयेनो पद्ियमाणा सग्रयसमा जातिभेवति। कि घटसाचर्या- 

£ त्छतकलाद्नित्यः शब्द् उत तदेधर्म्यादमूतंलान्नित्य इति ॥ १४॥ 

दितौयपच्चोत्थापनवृद्या प्रयुव्यमाना सेव साधम्येवमा वेधम्यै 
समा च जतिः प्रकरणएषमा भवति । तत्तवानित्यः शब्दः, इत- 

कलाहटवदि ति प्रयोगे नित्य. शब्दः आवएलाच्छन्दत्ववदि ति । 

उद्भावनप्रकार भेद माचेए च जातिनानालं द्रष्टयम् ॥ १५॥ 

10 चैकछैल्यालुपपत्या तोः प्रत्यवखानं हेतुसमा जातिः 

हेतुः साधनं तत्साध्या्यूवं पश्चातसह वा भवेत् । यदि पूवेमसति 
साध्ये तत्कस्य साधनम् । श्रय पञ्चात्याधनं तरिं पूवे साधं 

तस्मिश्च पूवंसिद्धे किं साधनेन 1 श्रय युगपत्साध्यसाधने तरिं 
तयोः स्येतरगो विषाण्योरिव साध्यसाधनभाव एव नं भवे- 

15 दिति ॥ १६॥ 

श्र्थापत्या प्रत्यवस्थानमर्यापत्तिसमा जातिः । यद्यनित्यसा- 

धर्म्यात्छतकलादनित्यः शब्दोऽर्थादापद्यते, तदा नित्य साधर्ग्या- 

नित्य इति । भ्रस्ि चा नियेनाकाशरादिना साधन्येममूतेल- , 
मिन्युद्धावनप्रकारभेद एवायमिति ॥ १७॥ 

2 श्रविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविगशेषखमा जातिः यदि 

शब्दधरयेरेको धमे: हतकलमिग्यते, तरिं खमानधमेयागात्त- 

योर विशेषे तददेव सवेपदार्थानामविगेषः प्रसज्यत इति ॥ १८ ॥ 



नैयायिकमतम् । 

उधपपत्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः । कतकलो पत्या 

शब्द स्छानित्यव, तद्यमूतैल्ोपपत्या नित्यलमपि कस्मान्न भव- 

तोति पचचदयेपपत््यानध्यवसायपयंवसानत्वं विवकितमिटद्वावन- 
प्रकारभेद एवायम् ॥ १< ॥ 

उपलब्न्या प्रत्यवस्थानसुपलसिसमा जातिः । अ्रनित्यः शब्दः 

प्रयत्नानन्तरौयकला दित्युक्त प्रल्ट वतिष्ठते । न खलु म्रचन्नान- 
न्तरोयकत्मनित्यले साधनम् । साधनं दि तदुच्यते येन विना 

न साध्यमुपलभ्यते । उपलभ्यते च प्रयनानन्तरौयकलेन विनापि 

विद्युदादावनित्यले, शब्देऽपि कचिद्रायुवेगभच्यमानवनस्यत्यादि- 

जन्ये तथैवेति ॥ २०॥ 
श्रनुपलब््या प्रत्यवस्थानमनुपलय्विसमा जातिः । तचेव 

म्रयन्नानन्तरौयकले हेतावुपन्यस्ते सत्याह जातिवादौ । न 

भ्रयन्नानन्तरौयकः कायेः शब्दः ्रागद्धारण्णदस्येवासौ, श्रावर- 

णएयोगात्त् नोपलभ्यते । श्रावरणानुपलम्भे ऽप्यनुपलम्भान्नास्टेवो- 
खारणएम्राकुशरब्द इति चेत् न। श्रच हि यानुपलस्िः षा 

ख्ात्मनि वतते न वा । वतेते चेत्तदा यचावररे ऽनुपलस्ि- 

वतेते, तस्यावरणस्य यथानुपलम्भस्तथावर णानुपलब्धेरष्यलुपलम्भः 

स्यात् । श्रावरणानुपलसेश्चानुपलम्भादभावो भवेत् । तदभावे 

चावरणोपलभर्भावो भवति । ततश शखदन्तरितमूलक्ौौलोदका- 

दिवदावरष्णोपलथिहृतमेव शब्दस्य प्रागचारण्णदयदणम् । 
श्रथानुपलसिः खात्मनि न वतेते चेत्, ताद्येनुपलयििः खरूपे- 

णापि नाल्ति। तथापलुपलभेरभाव उपलथिरूपस्ततो ऽपि 

10 

ऋं धव 



घट षडद श्नसमुचय सटीक, । 

शब्दस्य प्रागुचारणदष्यल्तिवे खादिति । देधापि प्रयन्नकार्च- 
त्राभावाननित्यः शब्द दति ॥ २१ ॥ 

साध्यधमेनित्यानित्यविकल्पेन शब्दस्य नित्यलापादनं नित्य- 
खमा जातिः। अनित्यः शब्द दूति प्रतिज्ञाते जातिवादौ 

5 विकल्ययति । ययमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या 
नित्या वेति । यद्यनित्या तदि यमवश्मपायिनोत्यनित्यताया 
श्रपायान्नित्यः शब्दः चअ्रथानित्यता नित्यैव तथापि घर्म 
नित्यवात्तखख च निराख्रयस्यानुपपत्तेस्तदा्रयश्चतः शब्दो ऽपि 
नित्य एव॒ स्ात्, तखानित्यले तद्धर्मस्य नित्यलायोगात् । 

10 दत्युभययापि नित्यः शब्द दति ॥ २२॥ 

एव॒ सवेभावानामनित्यलोपपादनेन प्रत्यवख्ानमनित्यसमा 
नाति'। घटसाधम्येमनित्यवेन ग्ब्दस्यास्तौ ति तस्यानित्यलं यदि 
प्रतिपाद्यते, तदा घटेन सवेपदार्थानामस््येव किमपि साधम्ब- 
मिति तेषामणयनित्यव खात् ¦ श्रथ पदार्यान्तराणएणं तथाभावे 

15 ऽपि नानित्यव, तहिं शब्दस्यापि तन्मा दिति, श्रनित्यल- 
मात्रोपपादनपूवंकविगेषोद्धावनाद्विगेषसमातो मिन्ेय जातिः॥ 

 ९द॥ । 

प्रयनकायनानालोपन्यासेन प्रत्यवसानं कार्यसमा जातिः । 
अनित्यः शब्दः प्रयन्नान्तरौयकला दिके जातिवाद्याद । ्रथन्नस्य 

20 देरूणं दृष्टम् । किविद्सषदेव तेन जन्यते यथा घटादिकम् । 
किंचिच्च शदेवावरण्बयुदासादिनामियन्यते वया ग्टदन्तरित- 
मूलकोलादि गभेगतयुत्रादि वा । एवं अयन्नकायेनानालादेष 



> 
नयायिकमतम् | 

शब्दः प्रयनेन व्यज्यते जन्यते वेति सश्रय दति। सग्र- 

यापादनप्रकारभेदाच्च कषश्यसमातः का्यंसमा जातिभिं- 

द्यते ॥ २४ ॥ 

तदेवसुद्धावनविषयविकल्यभेदेन जातौनामानन्तये ऽसकौ- 

लोदादरणएविवच्चया चतुव शति्जातिभेदा एते प्रद्भिंता' । 

प्रतिसखमाधान तु स्वंजातौोनां पच्चधमंलाद्यनुमानलचणएपरोचा- 

खलच्णएमेव । न द्यधिश्ुतलच्चणे हेतावेवं पाश्एपाताः प्रभवन्ति । 
कृतकलप्रयन्नानन्तरौ यकलयोओ दृढटकृतप्रतिबन्धात् नावरणदि- 

छत ॒ शन्दालुपलम्भनमपि लनित्यवक्चतमेव । जातिप्रयोगे च 

परेण हृते सम्यग् त्तरमेव वक्तयम्, न तु प्रतीप जायत्तरे 
रेव प्रत्यवस्येयमासमजस्य प्रसङ्गादिति ॥ 

शय निद्दस्थानमाइ 

निग्रस्यानमाल्यातं परो येन निगद्यते । 

प्रतिन्नाहानिसन्यासविरोधादिविभेदतः ॥ ३२ ॥ 

येन केनचिद्मतिज्ञाहान्याद्ुपरोधेन परो विपच्लो निग्यद्यते 
परवादो वचननिगरहे पात्यते तज्निगहस्थानम् । निग्रहः परा- 
जयस्तस्य स्थानमाश्रय कारणएभित्ययेः । श्राख्यातं कथितम् । 
कुतो नामभेदत दत्याह । प्रतिज्ादहानौत्यादि । हानिस्ागः, 
सन्यासो ऽपद्ृवन, विरोधो हेतोविरुद्धता । तेषां इन्दे इत- 
सन्यासविरोधाः । ततः प्रतिज्ञाशब्देनेत्थं सम्बन्धः, प्रतिज्ञायाः 
पच्च हानिषन्यासविरोधाः म्रतिन्नञादानिसन्यासविरोधास । 

५9 
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स्ट षडदगशनसमुच्चय सटौक' । 

श्रादिर्येषां ते प्रतिज्ञादानिसन्यारुविरोधादयः । श्रा दि शब्दे 

गरेषानपि भेदान्परण्डश्रति । तेषां विभेदतो विशिष्टमेदतः । 

येन ॒प्रतिज्ञादान्यादिदूषणएजालेन परो निगद्यते, तन्नियह- 

स्ानमित्ययेः ॥ निग्रदस्ानं च सामान्यतो दिविध, विप्रति 

5 पत्तिरप्रतिपत्तिखच । तच विप्रतिपत्तिः साधनाभासे घाधनबुद्धिः 

दूषणाभासे च दूषणएवृद्धिः। श्रग्रतिपत्तिख साधनस्यादूषए 

दूषणस्य चानुद्धरणएम् । दिधा हि वादौ पराजौोयते । यथा । 

करतंव्धमप्रतिपद्यमानो विपरौतं वा प्रतिपद्यमान दति विप्रति- 

पत्यप्रतिपत्तिभेदाच दा विं श्तिनियदसानि भवन्ति । तद्यया। 
10 प्रतिज्ञाहानिः १, प्रतिज्ञान्तरं २, प्रतिज्ञाविरोधः ३, 

म्रतिन्ञासन्यासः ४, देवन्तरं ५, अ्रथोंतर ई, निरथेकं ७, 

अविन्चाताधं ८, श्रपार्थकं ८, श्रमराप्तकाल १०, न्यूनं १९; 

श्रधिक १२, पुनरुक्त ९२. श्रनतुभाषण ९४, श्रज्ञानं ११, 

श्रप्रतिभा ९६, विचेपः १७, मतानुज्ञा ९२८, पर्य॑लुयोज्योपे- 

15 चण ९९, निरनुयोज्यानुयोगः २०, श्रपसिद्धान्तः २१, 

इहेलाभासाश्च २२ ॥ श्रचायननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विचेपः 

पयंलुयोव्योपेचणभित्यप्रतिपत्निप्रकाराः, गेषाञ्च॒विप्रतिपत्नि- 

भेदाः ॥ 

त्र देतायनेकान्तिकौड्धते प्रतिदृष्टान्तधमे खदृष्टान्ते ऽणु 
20 पगच्छतः प्रतिज्ञा दानिरनांम निग्रदस्थान भवतिं । श्रनित्यः शब्द 

रेद्धियकलाहटवदिति साघन बादौ वदन्, परेण सामान्यम 
द्विवकमपि नित्यं दृष्टमिति हेतावनेका न्तिकौ हते चदेव ूया- 



नेयाधिकमतम् | 

त्सामान्यवहटो ऽपि नित्यो भवलिति, स एव ब्रुवाणः श्रब्दनि- 

त्यलप्रतिज्ञां जद्यात् । शब्दो ऽपि जित्य एव खात् । ततः 

प्रतिज्ञाद्यन्या पराजौयते ॥ १ ॥ 

प्रतिन्ञायेप्रतिषेधे परेण कते तवेव धर्भिंणि धर्मान्तर 

साघनौोयमभिद्घतः प्रतिज्ञान्तर नाभ नियदखान भवति | 

च्रनिव्यः शब्द रेद्धियकलादिल्युक्ते तथेव सामान्येन वभिचारे 

नोदिते यदि ब्रूयायुक्त यत्सामान्यमेद्धियकं नित्य॒ तद्धि सर्वै- 

गतमसवेंगतस्तु॒ शब्द् इति सो ऽयभमनित्यः शब्द दूति 

परवेप्रति्ञातः प्रतिज्ञान्तरमश्वंगतः शब्द दति ्रतिन्ञानानः 

प्रतिन्ञान्तरेण निग्टहौतो भवति ॥ २ ॥ 

प्रतिन्ञाडेलोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधौ नाम नियस्यान 
भवति । युणएव्यतिरिक्त द्रव्य रूपादिभ्यो ऽर्थान्तरस्यानुपलब्धे- 

रिति खो ऽय प्रतिन्ाहेलो विरोध. । यदि हि गणव्यतिरि क्त 
द्य, न तहिं रूपादिभ्यो ऽर्थान्तरस्यानुपललसिः । श्रय 
रूपादिभ्यो ऽ्न्तरस्यातुपलस्धि., कथं गणब्यतिरिक्त दरव्य- 
मिति । तद्य प्रतिज्ञा विर्द्धाभिघानात्यराजौयते ॥ ₹ 1 

पचचाधने परण दूषिते तदुद्धरणणश्रह्या प्रतिन्ञामेव 
नि्भुवानस्य प्रतिज्ञासन्यासो नाम निग्रदस्थानं भवति । च्रनित्य- 
शब्द र द्धियकलवादित्युक्ते तथेव सामान्येनानेकान्तिकताया सु- 
दवावितायां यदि व्रूयात्क एवमाह अनित्यः शब्द् दूति म्रति- 
ज्ञासन्यासात्पराजितो भवति ॥ ४ ॥ 

श्रविशेषाभिदहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तदिरेषणएममिदधतो 
12 

प्ट 

10 

20 



€० षड्दश्चनसमुद्य सटौक | 

हवन्तरं नाम निग्हश्थान भवति । तस्मिन्नेव प्रयोगे तथेव 

सामान्य व्ेभिचारेण दूषिते जातिमक््े सतौत्यादि विगरेष- 

णमु पाद दानो देत्न्तरेए निग्टदहोतो भवति ॥ ५॥ 

परतादर्थादन्यो स्थो ऽर्यान्तर तदनौपायिकममिदघतो 

5 ऽर्थान्तरं नाम निग्रदसान भवति । भ्रनित्यः शब्दः छतकला- 

दिति चतुः दच्तुरिति च डनोतेर्धातोस्ठु प्रत्यये ङटन्त 

पद्म् । पद च नामाख्यातोपसगेनिपातभेदाचतुविधमिति 

प्रस्तुत्य नामादौनि याचकच्चाणः प्रकतानुपयो गिनार्थान्तरेण 

निग्सह्यत दति ॥ ई ॥ 

10 श्रभिधेयर हितवर्णनुपूरवीं प्रयोगमाच्ं निरयेक नाम निय 

हस्थान भवति । श्रनित्यः शब्द् कचटतपानां गजडद् वलात् 

घद्यढघभवदित्येतदपि सवंया्थंशन्यवान्नियदहाय भवति साध्या- 

नुपयोगादा ॥ ७ ॥ 

यत्ाधनवाक्यं दूषणं वा किचिलिरभिदहितमपि पर्षैत्मति- 
15 वादिभ्यां बोद्ध न ग्रक्यते, तत् क्लिष्टशब्दमप्रसिद्धप्रयोगमति- 

इस्वोचारितभित्येवप्रकारमविन्ञाताथे नाम नियहस्यागं भवति । 

श्रसामथ्येसवर णएप्रकारो द्यचभिति निग्टह्यते ॥ र ॥ 

ूर्वापरासमतयदसमूदप्रयो गादप्रतिितवाक्याधंमपार्थकां नाम 

नियदस्थानं भवति । यया दश दाडिमानि षडपूपाः करुण्डम- 

20 जाजिनं पललपिण्ड दत्यादि ॥ < ॥ 

प्रतिन्ञाददठदादरणोपनयनिग मवचनकम सुल्लध्यादयवविपर्या - 

सेन प्रयुज्यमानमनुमानवाक्यमग्राप्ठकाल नाम निगरह्यानं 



नेधायिकमतम् | 

भवति, खप्रतिपन्तिवत्यरप्रतिपन्तेजंनने परा्यानुमानक्रमसाप- 

गमात् ॥ १० ॥ 

पञ्चावयव वाये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेना्यवयवेन हनं 

मरयुच्ञानसख न्यून नाम नियदस्यान भवति, प्रतिन्ञादोनां 

पञ्चानामपि परम्रतियत्तिजन्मन्युगयोगादिति ॥९१॥ 

एकेनैव रेतुनोदादरणेन वा प्रतिपादिते ऽथं हलन्तरसु- 

दाहरणन्तर वा वदतो ऽधिक नाम निग्रदस्थान भवति, 

निष्प्रयोजनाभिधानात् ॥ ९१२ ॥ 

शब्दार्थयोः पुनवंदन पुनरुक्त नाम निगयदस्थान भवति, 

श्रन्यचादुवाद्ात् । शब्द पुनरुक्त नाम, यच ख एव शब्दः युनरू- 

चायते, यथानित्यः शब्दौ ऽनित्यः शब्द दति । श्रयेपुनरुक्तं तु, 

यत्र सो ऽथः प्रथममन्येन श्ब्देनोचायेते पुनश्च प्यायान्तरे- 

शोच्यते, यथानित्य' शब्दो विनाग्रो ध्वनिरिति श्रलुवादे तु 

पौनरुहवं न् दोषो, यथया देद्धपदेगरेन प्रतिज्ञाया. पुनवचन 

निगमनसिति ॥ ९३॥ 

पषेद्ा विदितख वादिना चिरभिदितस्यापि यदम्रलटचा- 

रण, तद्ननुभाषण नाम प्रतिवादिनी निग्रदस्यानं भवति । 

चरपरदयुचचारयन् किमाश्रय दूषणमभिद्घौत ॥ १४ ॥ 

पषदा विज्ञातप्यापि वादिवाक्या्थेख्य प्रतिवादिनो यद् - 

ज्ञान, तदज्ञानं नाम निग्रहस्थान भवति  अ्रपिदितोतत्तरवि- 

षयो डि किमुत्तरं नयात् । न चाननुभाषणएमेवेदं ज्ञाते ऽपि 

वस्तुन्यनुभाषणएासामय्येद शनात् ॥ १५ ॥ 

< 

15 



९ षड्दश्चंनससुचय सटौक' | 

परपक् ग्यते ऽ्नुभाषिते ऽपि तस्िनुत्तराप्रतिपत्तिर- 

म्रतिभा निग्रहस्थानं भवति ॥ ९६ ॥ 

कायव्यासद्गात्कयाविच्छेदो विचेपो नाम निय्रदस्थानं 

भवति । सिसाधयिषितिख्याथेखा श्क्यसाधनतामवसाय कर्थां 

5 विच्छिनन्ति। इदं मे करणौय परिदहौयते पौनसेन कण्ट 
उपरुद्ध दत्याच्चभिधाय कथां विच्छिन्दन् विक्ेपेण पराजौ- 

यते ॥ १७॥ 

खपे परापादितदोषमनु्ूत्य तमेव परप प्रतीपमापा- 

दयतो मतादुज्ञा नाम निग्रदख्थानं भवति । चौरो भवाग्पु- 

10 ₹षलात् प्रसिद्धचौरवदिष्युक्त भवानपि चौर. युरुषलादिति 

परतित्रुवन्नात्मन" परापादित चौरलदोषमभ्यपगतवान् भवतौति 
मतानुनज्ञया निग्रह्यते ॥ १८॥ 

निग्रदप्ाप्तस्यानिग्रहः पयंनुयोज्योपेचणएं नाम नियदस्थान 

भवति । पयनुयोज्यो नाम निथदोपपत्यावश्यं नोदनौय ददं ते 

15 निग्रदस्थानसमुपनतमतो निग्टहोतो ऽसति वचनौयः । तसुपेच्य 

न निग्टह्णाति यः स पनुयोज्यो पेद्णेन निग्टद्यते ॥ १९ ॥ 

अनियहस्थाने नियदहस्थानानुयोगानिरनुयोच्यानुयोगो 

नाम निद्यदस्यान भवति । उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनि- 

ग्रहादेमपि निगटदोतोऽसोति यो ब्रूयात्, ख॒ एवमघद्ूतदो- 
20 षोद्धावनया निग्टह्यते ॥ ₹२० ॥ । 

सिद्धान्तमन्यपेत्यानियमात्कयाग्रसङ्गो ऽपसिद्धान्तो नाम 
निग्रदस्ान भवभि । यः प्रयम किविष्िद्धान्तमभ्यपगम्य 



नेयायिकमतम् । 

कथासुपक्रमते तच च सिसाधयिषिताथंसरघनाय वा परोपल- 

म्भाय वा सिद्धान्तविर्द्धमभिधत्ते, सो ऽपसिद्धान्तेन निगद्यते । 

यथा ममां सामभ्युपगम्य कञ्चिदश्निदोच खगेसाधनमभित्याह । 

कथ युनर भ्निदोचक्रिया ष्वस्ता सतौ खगेस्य साधिका भवतो- 

त्यतुयुक्रः प्राह । चअननया क्रियया राधितो महेश्वरः फलं 

ददाति राजादिवदिति ) तख मौमांसानभिमतेश्वरस्ौ कारा- 

दपसिद्धान्तो नाम नियदस्थान भवति ॥ २१ ॥ 

हेलाभासाश्च यथोक्ता श्रसिद्धविर्द्ादयो निग्रहस्थानम् ॥ 

२९२ ॥ 

दति भेदान्तरानन्ये ऽपि नियस्यानानां दातिगरतिमूल- 
भेदा निवेदिता इति । तदेव कलजातिनिग्रहस्थानखरूपभे- 

दाभिज्ञः खवाक्ये तानि वजेवन्परप्रथक्तानि समादधद्यथाभि- 

मतसाध्यसिद्भि लभत दति ॥ 

श्रचानुक्रमपि विं चिन्निगद्यते । श्रथापलसिदेतुः प्रमाणम् ¦ 

एकात्मसमवायिन्ञानान्तरवेद्य ज्ञान प्रमाणणाद्धिन्न फल, पै 

प्रमाणसुत्तर तु फलम् । स्मृतेरप्रामाण्म् । परस्पर विभक्तौ 
सामान्यविशेषौ नित्यानित्यले सदसद प्य च । प्रमाणस्य विषयः 
पारमायिंक' । तमन्काये अद्ये । च्राकाग्रगुणए. शब्दो ऽपौङ्ग- 

लिकः। सकेतवश्रादेव शब्दादयंभ्रतौ तिने पुनस्तत्रतिपादनसा- 

मर््यात् । धमेधर्मिंणोभंदः खामान्यमनेकटन्ति । आत्मविग्ेष- 
ग एलं कामं । वपुविंषयद्ियवुद्धिसुखद्ःखानासुच्छे दादात्म- 

खखान सुक्तिरिति॥ न्यायसारे पुनरेव नित्यस्वेद्यमानेन 

९२ 

(न्न्य 0 



९४ षडदशनसमु दय सटीक । 

सुखेन विशि्टात्यन्तिकौ दु खनिटत्तिः पुरुषस्य मोच 
दूति ॥ 

एषा तकंग्रन्धा न्याय्ूच-भाव्यन्यायवाःतिक-तात्प्चरौका- 
ष त्पयेपरिद्धि-न्यायालकारटनत्तयः । करमेएाचपादवाव्छयनो- 

ॐ द्योतकरवाचस्पतिश्रौउद्यनश्रौकणष्डाभयततिलको पाध्यायविर चि- 

ता ५४००० । भासवज्मरणोते न्यायुष्ारे ऽष्टादश टौकाः॥ 
तासु मुख्या टोका न्यायशषणास्या न्यायकलिका जयन्त- 
| रचिता न्यायङ्रुसुमान्ञलितकंश् ॥ ` 
` श्रथ तन्मतसुपसहरननत्तर च मतमुपचिपन्नाह 

म नेयायिकमतस्येष 

10 नयायिकंमतस्येष समासः कथितो जसा । 
सास्याभिमतभावानामिदानौमयमुच्यते ॥ ३३॥ 

एषो ऽनन्तरोदितो नेयायिकमतस्य समासः संखेपः कथितं 
उरो ऽच्ञसा प्राग् सांख्याभिमतभावानां सांख्याः कापिलास्- 
षामभिमता श्रमिष्टा भावा ये पञ्चविग्रतितच्चादथः पदार्था 

15 स्तेषामच समास इदानौसुष्यते ॥ 

दतिन्रौतपागणएनभोगणएदिनमशिघौरेवसन्दर धरि पदपद्मो- 
पजोवश्रौगुणएरनस्रिषिर चितायां तक॑रहखदौ पिकाभिधानायां 
षडद शेनसमुच्चयटन्तौ नेयायिकमतखरूपप्रकटनो नाम द्वितीयो 
ऽधिकारः ॥ 



साख्यमतम् | < 

ततोयो ऽधिकारः, 
-----"क------~ 

श्रथादौ सांख्यमतप्रपन्नानां परिज्ञानाय लिद्गादिक निग- 

द्यते, चिदण्डा एकदण्डा वा कोपौनवसना धातुर क्ताम्बराः 

श्रिखावन्तो जटिनः चुरमुण्डा ग्टगचमांसना दिजग्रहागश्रनाः 

पञ्चग्रासौपरा वा दाद् शच्चरजापिनः परित्राजकादवः। तद्धक्रा 

वन्दमाना श्रो नमो नारायणायेति वदन्ति, तेतु नारायणाय ॐ 

नम दति प्राह" । तेषां च महाभारते वौरेति ख्याता दारतौ 

मुखवस्िका सुखनि श्वासनिरोधिका गतानां दयानिभित्तं 

भवति । यद्ाह्नस्त । 

प्राणदितो ऽलुयातेन श्वासेनेकेन जन्तव । 

हन्यन्ते श्रतशो बरह्मन्नणमातचाच्चरवादिनाम् ॥९॥ 10 

ते च जलजोवदयायं खथ गलनक धारयन्ति, भक्तानां 
चोपदि शन्ति | 

षट्जिश्रदन्रुलायामां विशत्यङ्गलविस्ततम् । 

दृढं गलनक कुर्याद्यो जोवाचिग्ोधयेत् ॥ १ ॥ 

सियन्ते मिष्टतोयेन प्रूतराः क्षारसभवाः । 1४ 

चारतोयेन तु परे न कुर्यात्छकरः ततः ॥ २॥ 
सृतास्यतन्तुगलिते ये बिन्दौ सन्ति जन्तवः । 
खसा भमरमानास्ते नेव मान्ति चिविष्टपे ॥ ३ ॥ 



९९ मडद शंनसमुद्य सटौक' | 

दति गलनकविचारो मोमांसायाम् । सास्याः केविदौ- 

श्वरदेवाः, श्रपरे च निरौश्वराः ये च निरौश्वरास्तेषां नारा- 
चणो देव" । तेषामाचार्या विष्णप्रतिष्टाकारकाञ्चैतन्यपरखति- 
शब्देरभिधौ यन्ते । तेषां मतवक्तारः कपिलासुरिपञ्चशिखभाम- 

5 वोलूकाद्यः । ततः सांख्याः कापिला दत्यादिनामभिरभि- 

धौयन्ते। तथा कयिलस्य परम्िरिति दितीय नाम, तेन 
तेषां पारमषां इत्यपि नाम ज्ञातम् । वाराणस्यां तेषां 

प्राच्यम् । बहवो मासो पवासिका ब्राह्मणा श्रवि्मार्गाविर्द्ध- 

धूममार्गातुगामिनः। सास्यास्वचिमार्गानुगाः। तत॒ एव 

10 ब्राह्मणा देवगप्रिया यन्नमार्गनुगाः। सांख्यास्त॒ हिसाखवेद- 

विरता श्रध्यात्मवादिनः। ते च खमतस्य मददिमानमेवमा- 

मनन्ति तदुक्त माटरप्रान्ते । 

इस पिव लल खाद मोद नित्य 

भुच्च च भोगान् ययाभिकामम् । 

15 यदि विदित ते कपिलमत 

तत्मा्यसि मोचसौ स्यमविरेण ॥ १ ॥ 
शास्त्रान्तरे ऽणुक्त 

पञ्च विं शतितच्ज्ञो यच तच्ाअ्रमे रतः । 

शिख सुण्डो जटौ वापि सुच्यते नात्र सग्रयः ॥ ९॥ 
20 श्रथ शास््रकार' सस्यमतसुपद शैयति । 

' \साखया निरौ शराः केचित्केचिदौश्वरदेवताः । 
(स्वेषामपि तेषां स्यात्तत्वानां पच्चविंशतिः प ४॥ 



साखमतम् । < 

केरित्सांस्या निम॑त ईश्वरो येभ्यस्ते निरौश्वराः, केवलाध्या- 
त्मैकमानिनः। केविदश्वरदेवताः, श्वरो देवता येषां ते 

तथा । तेषा स्वेषामपि निरोश्वराणणं सेश्वराणणं चोभयेषामपि 

तत्ताना पञ्चविग्रतिः स्यात् ) सांख्यमते किल दु'खत्रयाभि- 

हतस्य पुरुषस्य तदु पघातदेतुस्तत्तजिन्ञासोत्यद्यते । श्राध्यास्मि- 
कमाधिदैविकमाधिभौ तिक्र चेति दुःखक्रयम् । अचाध्यात्मिक 

दिविध, शारौर मानस च । तच वातपिन्तश्चश्रणणं वेषम्यनि- 

मित्त यदुःखमात्मान देदमधिशत्य ज्वरातौ सारा दि समुत्पद्यते, 
तच्छारौरम् । मामसं च कामक्रोधलोभमोरेर्याविषयाद् न 

निबन्धनम् । सवं चेतदान्तरोपायसाध्यलाद्ाष्यात्मिकं दुःखम् । 10 
बाद्मोपायसाध्य दुःख इधा, श्राधिभौतिकमाधिदैविकं चेति ¦ 
तच्राधिभौ तिक मानुषपद्पचिण्टग्परो श्पस्छावरनिमित्त, भा- 

धिदैविक यक्राचसग्रहाद्याबे गरहेतुकम् । श्रनेन दु :खचयेए 
रजःपरिष्णममेदेन बुद्धिवतिनाभिदतस्य प्राणिनस्तत्लानां 

जिन्ञाखा भवति दुःखविघाताय ¦ त्वानि च पश्चविश्रति- 
भवन्ति ॥ 

९१८ 

[1 5 

श्रथ तत््रपञ्चविशतिमेव विवचुरादौ सत्वादिगणखरूप- 
माह । 

स्वं रजस्तमश्चेति क्तेयं तावङ्ण्वयम् । 

प्रसादतापदेन्यादिकायलिङ्गः कमेण तत् ॥ ३५१॥ % 
18 
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ह वडदष्रनसमुद्धय सटौक । 

तावच्छब्दः प्रक्रमे । तेषु पश्चविश्रतौ तच्चेषु सत सुदल- 

पषण, रजो दू खलक्षणं, तम॒ मोदशच्णमित्येवं प्रथम ताव- 
हृणए्चय श्ञेयम् । तस्य गुए्यस्य कानि लिङ्गनोल्याह । 
“श्रसाद्” दूत्या दि । तत्सचचादिगुएचय क्रमेण प्रसाद तापदेन्यादि- 

5 कार्यशिङ्कम् । प्रसाद्: प्रसन्नता, तापः सतापः, देन्य दौनव- 

चनादिरेतुविंषषता । इन्दे प्रसादतापदेन्यानि, तानिश्रादिः 

प्रकारो येषां कार्यां, तानि प्रसादतापदैन्यादौनि कार्या, 

लिङ्क गमक चिद्धं यस्य तत्मखादतापदेन्यादिकाय॑लिक्घम्। 

श्रय भावः । प्रसाद्वृद्धिपाटवालाघवप्रसवानमिष्ङ्गादेषभो त्या- 
10 दय कायं स्वस्य लिङ्गम् । तापगोषभेद चलवचित्ततास्तम्भो- 

; 

(न | 
"देगा कार्यं रजसो लिङम् । देन्यमोहमरणसादनवौोभन्सान्ना- 

 मामौरवादौनि काये तमसो लिङ्गम्। एभिः कायैः स्वादभेनि 
न्नायन्ते । तथाहि । रोके यः कश्ि्सुखमुपलभते स च्राजेव- 

मादेवसत्यशो चभ वद्धिचमालुकम्पाप्रसाद्ादि खान भवति। तद्स- 

15 त्वम् । यः कञिहुःखसुपलभते, स तद्ा देषट्रो मत्पर निन्दावञ्चन- 
बन्धनतापादिस्थान भवति । तद्रजः । य कञित्कदापि मोहं 

लभते, घो ऽन्ञानमदालस्यभयटेन्याकमेष्टतानास्िकताविषा- 
दोन््रादख्छभ्रादिख्थान भवति । तत्तम इति । स्ललादिभिश्च 

परस्परोपकारिभिस्िभिरपि गणैः स्वै जगद्भाप्तं विद्यते” 
20 परमृष्वेलोके रायो देवेषु सस्य बहलता, श्रधोलोके तिरु 

नारकेषु तमोबहक्ता, नरेषु रजोबडलता; यहु प्राया 
सानुग्या भवन्ति । यदुक्तम् [ शख्यकारिका ५४] । 



स।ख्यनतम् । €< 

ऊर्व स्व विश्ालस्तमो विश्रारश्च मूलतः सर्ग॑" , 
मध्ये रजो विश्णलो ब्र्मादिस्तम्बपयेन्त ॥ १ ॥ 

श्रच ब्रह्मादि स्तम्बपयन्त इति ब्रह्मादि पिशाचान्तो ऽष्टविधः 

सगं इति ॥ 

स्तेषां या समावस्था सा प्रतिः किलोच्यते । $ 
प्रथानावयक्तंशब्द्ाभ्यां वाच्या नित्यखरूपिका ॥ २६ ॥) 

एतेषां सत्वादिगृणानां या समा तुच्यप्रमाणा श्रवस्था 
श्रवश्यान, सा सत्वादौनां समावद्येव मरङतिख्च्यते । किलेति 
पूर्ववार्तायाम् । सत्वरजस्तमसां गणानां कचिदेवादौ कख वि- 
दाधिक्ये ऽपि मिथः प्रमाणापेचया चयाणमपि समानावस्या 10 
प्रतिः कौत्येत दृत्यं ( प्रधानायक्रशरब्दाभ्यां वाच्या, सा च 
प्रकृतिः प्रधानमवयक्त चोच्यते नामान्तराभ्याम् । नित्यमप्रच्यतानु 
त्यन्नख्िरकस्नभाव कूटस्थ खदूप यस्या सा नित्यखषूपिकरा, 
श्रविचलितखष्पेत्यथः,} श्रत एव सानवयवासा धार ण्डशरणदा- 
स्पश्चारसादूपागन्धायया चोच्यते । मौ लिक्यसाख्या दयात्मान 
मात्मान प्रति यज्ञ प्रधानं वदन्ति, न्तम तु. .षाख्या 
स्वा त्मखपेक नित्य प्रधानत्निति प्रपन्नाः 

प्रशव्यात्मसयो गास र्जायते । अरत ` द्ष्टिक्रममेकाइ । 

, ततः संजायते बुद्धिमहानिति यक्षोच्यते। 
अहंकारस्ततो ऽपि स्यात्तस्मात्षोडश्को गष ॥३५॥ 20 



१०० षड द शगसमुश्चय सट क' । 

ततः प्रषतेवैद्धिः सायत उत्यदयते, खा च गवादौ पुरो 
दृष्यमाने गोरेवाय नाश्व, स्थाणरेवाय न पुरूष दूति विषय- 

निञ्चयाध्यवसायष्ूपा । महानिति यका प्रोच्यते महदाख्यया 

चाभिधौयते । बद्धे तस्या श्र्टौ रूपाणि । घर्मन्ञानवेरागे- 

5 श्वयष्पाणि चलारि साचिकानि, श्रधर्मादोनि तु त्मति- 

पचभूतानि चलारि तामसानौति । ततो ऽपि वुद्धेरदकारः 
स्ादुत्यद्यते । स चाड सुभग, श्रह दग्रनोय दत्याद्यमिमान- 

षप । तस्माददडारात्षो श्डको गण उत्यद्यते । षोडगश्रसख्या- 

मानमस्य षोडश्को गणः समुदायः ॥ 

10 श्रथ षोडग्रसष्यं गण क्षोकदयेनाइ । 

` स्यशनं रसनं भ्रां चक्षः रोच च पथ्चमम् । 
पञ्च बद्ञौन्दरियाखच तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥ इ८॥ 

` वायुपख्यवचःपाणिपादास्यानि मनस्तथा । 
्नन्यानि पञ्च रूपादितन्मावाणौति षोडश ॥ ३९ ॥ 

1 युग्मम् ॥ स्पनं त्वक्, रसन जिङ्का, घ्राणं मासिका, 
 चचुर्लोचन, भ्रोचं च श्रवण पञ्चमम् । एतानि पञ्च वुद्धौद्धि- 
' याश्च प्ोडगरके गणे भवन्ति । खं खं॑विषयं वु्यन्त दति 
शलेद्धिवाष्डेव वुद्धो द्धियाणि भोष्यन्ते। तथाहि । स्पेन स्य 
विषयं बुध्यते, एव रसन रस, घराणं गन्धं, चच रूप, रोच च 

20 शब्दमिति । तयानदः पञ्चेतिपदष्यानुकर्षणर्थंः । प्रश्चसस्यानि 



साख्यमतम् । १०१. 

कमकारणएत्वात्कमेद्धियाणि च कानि तानौत्याह । “पाचूपख- 

वचःपाणिपादाख्यानि । तच पाचगुंद्, उपस्थः खौ पुखि- 
दय, वचश दो चतेऽनेनेति वचः, उरःकण्टादिखानाष्टतथा 

वचनसुच्चारदति । पाणौ पादौ च प्रथिद्धौ। एतैमलो व्गसभोग- 

वचनाद्ानचलनादौनि कर्माणि सिध्यन्तौति करभँद्धिया्यच्यन्ते। 

तथाशब्द' समुचये । एकाद श्र मनञ्च, मनो दि बुद्धौद्धियमय 

वद्धौद्धिख भवति, कर्मन्रियमध्ये कर्म॑ल्रियम् । तच तक्लार्थ- 

मन्तरेणापि सुकच्यटरत्ति | तद्यथा। कञ्चिद्टु श्टणणेति “ग्रामा- 

न्तरे भोजनमस्ि” इति, तच तस्य सकल्प" श्यात् “तच 

यास्यामि तच चाह कि गुडदधिरूप भोजनं ल्य उतखिदहधि 
किंवा किमपि न” इत्येवं मन दति । तथाहकारादन्यान्य- 
पराणि रूपाणि तन्राचाणि. इ्छसन्ञानि पश्चोत्पद्यन्ते। तच 

रूपतन्मा्र इक्तरृष्णादि ्पविगेष", रसतन्माच तिक्तादिरस- 
विग्रेष", गन्धतन््राच् सुरभ्यादिगन्धविगरेषः, शब्दतन््ाच मधु- 

10 

रादि शब्द विश्रेष, स्यगेतन्माच ग्टदु कठिनादि स्ये विशेषः । 15 
दूति षोडश । श्रय षोडश्को गण दत्यर्थः॥ 

रय तन््राचेभ्य' पञ्चग्टतान्यत्यद्यन्त दृत्याइ । 

रूपात्तजो रसादापो गन्धादमिः खरान्नभः 
स्पशादायुस्तथवं च पञ्चभ्यो भतपश्चकम् ॥ ४० ॥ 

खूपतन्मचाूष्मसन्ञा तेजो ऽभिरत्यद्यते रसतन्मा्रारकपो 20 
जलानि जायन्ते, गन्धतन्माचात्ययिवौ समुत्पद्यते, 



१०२ षडदशगसमुच्चवय सटौक । 

तन्म्ा्रादाकाशरञुद्धवति, तथा सशतन्मा्रादायः प्रादुभेवति। 
एवं च पञ्चभ्यस्तन्म्ाचभ्यो श्तपञ्चक भवतोति ॥ 

शवं चतुर्विंशतितच्वरूपं निवेदितं सांल्यमते प्रधानस् । 
`च्रन्धसूवकर्ता विगुणश्च भोक्ता तचत पुमान्नित्यचिदभ्युपेतः) 

४१॥ 

5 एवममुनोक्रप्रकारेण सांख्यमते चतुवश्रतितच्वटपं प्रधा- 

~ नम् । ्रकृतिमंदहानहकार श्चेति चयं, पञ्च बुद्धौद्धियाणि, पञ्च 
 कर्म॑द्दियाणि, मनश्ेक, पञ्च तन्प्रााणि, पश्च शतानि चति 

चतुविशतितच्लानि शूप खद्प यख्य, तच्चतुविश्रतितच्चरहप 

प्रधानं ्रकृतिनिवेदितम्। तथा चोक्तम् [ साख्यकारिका २), 

10 प्रहृतेमेहास्ततो ऽदकारस्तस््माद्रणएश्च षोडशकः । 

तस्माद् पि षोडग्रकात्पञ्चभ्य' पञ्च शतानि ॥ दति ॥ 

। अच प्रहृतिने विकारः, अनुत्यन्नलात् । बद्यादयश्च सप 
परेषां कारणतया प्रद्चतय, कारतया च विशृतय उच्यन्ते ] 
षोडशकश्च गणो विङ्ृतिरेव कायंलात्। पुरुषस्तु न प्रतिम 

15 विहृतिः, श्रतुत्पाद कलार चुत्पननलाच । तथा चेश्वरङृष्ण' सास्य 
सप्ततौ[३] । 

मूलग्रकतिर विृतिमंददाचा प्ररुतिविश्तवः सप्त । 
धमरोडश्रकस्त॒ विकारो न् प्ररृतिने विड्धतिः पुरुष. ॥ २ ॥ इति ॥ 

तया मद्दाटयः मरतोविंकारा्ते च व्यक्ताः सनतः 
कता रपि भवन्तोति खरूपाद््न्य नित्यवात् । प्ररति- % पु 



साख्यमतम् । १० 

स्बविङ्कता नित्याभ्युपगस्यते । ततो न कदाचिदपि षा खखदह- 

पाद्ृश्वति । तथा च मददादिकस प्रतेश्च खूप सास्येरि- 

त्यमूचे [ सांख्यकारिका ९०] 

हेतुमद नित्यमव्यापि सर्ियमनेकमाभितं लिङ्गम् । 

सावयव परतन्ल वक्त, विपरोतमव्यक्तम् ॥ २॥ एति ॥ 5 

तच हेतुमत्कारणएवन्म्रहदादिक, श्रनित्यभित्यत्पत्तिधमे- 
कलतवाद्द्यादेः, श्रव्यापौति प्रतिनियतं न सवेग, सक्रियमिति 

सद क्रियाभिरष्यवषायादिभिवतेत दति सक्रिय, खयापार 

सचरणक्रियावदिति यावत्, ्रनेकभिति चयो विश्रतिभेदा- 

त्क, श्राितभित्यात्मोपकारकवेन प्रधानमवलग्ग्य स्थितं, 10 

लिक्गमिति+ धद्यस्माद्त्यन्नं तत्तस्मिन्ेव॒ लय चय गच्छतोति 

लिङ्गम् । तत्र॒ भूतानि तन्मात्रेषु लौयन्ते, तन्माच्राणौद्धि- 

याणि मनश्चादंकारे, सच बुद्धौ, सा चा्यक्ते त 

'लान्न कचित्मलोयते । सावथवमिति शब्द स्पभरूपरसगन्धात्मवी- 
रवयवेयुक्तलात्, परतन्तभिति कारणायत्तवा दिल्येवहष 1 
वयक्तं मदद दिकम् । श्रवयक्त तु प्ररृ्याख्यम् । एतदिपरभेत- 

मिति। तच विपरौतता सुयोच्येव । नवर प्रधान | देवि 
 भुयन्तरिचे च सवं व्यापितया वतत दति यापि तख, 
तचायक्तस्य व्यापकत्वेन सचरणरूपायाः क्रियाया अमवान्नि- 

क्रियत च द्रष्टव्यमिति दिद्ाचरभिद दभितम्। विग्रषयाख्यान 20 

तु सासख्यसप्व्यादेसूच्चछास्तादवसेयमिति ॥ अरय पश्छुविग्रतितमं 

पुरुषतच्वमाद श्रन्यस्वकता” इत्यादि । प्रतेश्च तितत 
{ 



१०४ षडदश्गससुच्चय सटौक । 

रूपाया अन्यस एयग्ूतः पुनरकतां विशएणे भोक्ता नित्यति- 
दश्युपेतश्च युमाभ्पुरुषस्तच्चम् । तवात्मा विषयसुखादिक तत्का- 
रणं पुण्धादिकमं च न करोतीत्यकर्ता, आत्मनसतएमाच- 
कुलौ करणे ऽसमयैलात् ।(कर्चौ तु प्रषटतिरेव, तष्याः रद 

5 न्तिखमभावलात् । तथा विगुणः सत्वादिगणरहितः, सच्वादौना 
प्रहृतिधमेलादात्मनख्च तदभावात् । तथा भोक्ता श्रतुभविता । ' 
भोक्तापि सान्न भोक्ता, किं तु म्रतिविकारमभू- 
तायां हयभयमुखदपेणाकारायां बद्धौ सकरान्तानां सुख- 
दु-खादौनां पुरुषः खात्मनि निमले ्रतिनिम्बोद यमाण 

10 भोक्ता व्यपदिश्यते, वबुद्यध्यवसितमथ पुरूषखेतयत दति 
वचनात् ) यया जपाकुसुमादिखनिधानवश्रात्स्फटिके रक्त 
। तादि यपदिश्छते, तथा प्ररृ्युपधानवक्नात्ुखद्ःखाद्यात्- 
क्ानाम्यानां पुरुषस्य भोजकल युक्रमेव व्यपदिश्वते । 
#दमशांवो याह ! सद्धिदपंणयतनतमधभति विम 
द तोयद्पेणकस्पे युख्यारोहति_ तदेव _भोक्षलमख, न 

लाद्धैनो विकारापत्तिरिति ॥ । 
हः वा क्ट ` चासुरि. । 

पिकिकदुकुपरिणतौ वुद्धौ भोगोऽख कथते । 
विग्बदयः सच्छे यथा चन्द्रमसो ऽसि ॥ १ ॥ 
ौ\ लेव भोगमाचषटे । 

पुरुषो ऽवरिश्तात्मैव खनिर्भासमवेतनम् । 
मनः कशोति साज्निष्यादुपाधिः स्फटिक चधा ॥२्॥ दूति॥ 



साख्यमतम् । १०१ 

तथा नित्या या विचेतना तयान्धेपेतः । एतैन पुरुषस्य 
चेतन्यमेव खं, न त ज्ञान, ज्ञानस्य बुद्धिधमेलादित्यावेदि- 
तं दष्टयम् । केवलमात्मा खं बृदधेरव्यतिरिक्रमभिमन्यते । 
सुखदुःखादयश्च विषया दद्धियदारेए वुद्धौ संकामन्ति, बरद्धि- 
श्ोभयमुखद पेणाकारा, ततस्तस्यां चेतन्यग्रक्षिः प्रतिबिम्बते, 
ततः सख्यह दुःस्यह ज्ञाताहमित्युपचयंते । श्राह च पतञ्जलिः । 
“शद्धो ऽपि पुरषः प्रत्ययं बौ द्धमनुपश्छति, तमनुपश्छन्नतदा- 
त्मापि तदात्मक द्व प्रतिभासते इति । बुद्धिश्चाचेतनापि 
चिच्छक्रिसन्निधानाच्चेतनावतोवावभाषते दति । पुमानित्यचर 
ात्यपेचयेकवचनम् । तेनात्मानेकोऽभ्यपगन्तव्यः, लन्धमरण- 10 
कराना निवमदश्रनाद्धरमादिप्ररत्तिनानालाच्च । ते च 
सवरयाक्मानः स्वगता जित्याश्चावसेयाः । उक्र च । 

श्रमूतञ्चेतनो भोगौ नित्यः स्वंगतोऽकरियः । 
रक्तां निगंणए न श्रात्मा का पिलदशंने ॥ दति ॥ | 

॥ तच्वान्य॒पसंइरन्नाइ । 

पञ्चविंशतितत्वानि संस्ययैवं भवन्ति च। । 
प्रधाननरयाश्चाच ठत्तिः पंग्बन्धयारिव ॥ ४६ 

वतेते दत्यागक्याह । म्रधानेत्यादि । प्रधामपुर्षयोश्वाज विशे 20 
यरन्ष्योरिव दत्तिवैतनम् । वया कथिदन्यः श्वान समं 

14 



१०६ षडद शंनसमुच्चय' सटौ क । 

पाटलिपुचनगरं प्रस्थितः, स साथेश्चौरेरमिदतः। श्रन्धस्तैव 

रहित इतश्चेतश्च धावन् वनान्तरस्येन पङ्कुना दृष्टोऽभिदितश्च 
“भो भो अन्ध मा भेषौः, रहं पङ्गुगेमनादिक्रियाविकलले- 
नाक्रियशचचुर््या सवं पश्यन्न, लं तु गमनादि क्रियावान्न 

५ पश्चि” । चन्धेनोचे । “र्चिरमिदम् । रह भवन्त स्न्धे 
करिग्यामि । एवमावयोवतेनमस्तु” दति । ततोऽन्धेन पङ्केषु 
त्गुणेन ख सखन्धमधिरोपितो नगर प्राप्य नाटकादि कं पश्चन् 

गौतादिक चेद्धियविषयमन्यमययुपलभमानो यया मोदते, तथा 
पङ्ककल्यः शद्ध ेतन्यखद्ूपः पुरुषोऽणन्धकल्पां जडां प्रतिं 

१० सक्रियामाितो वुद्यध्यवसितं श्ब्दादिक खात्मनि प्रति- 

विग्ित चेतयमानो मोदते, मोदमानश्च प्रति सुखखभावां 

मोदाग्छन्यमानः ससारमधिवसति ॥ 

तदं तस्य कथं सूक्तिः स्यादित्याह । 

्रहृतिवियागो मोषः पुरुषस्य बतैतदन्तरन्नानात् । 
15 माल्तचितयं चाच प्रत्यक्षं लैङ्गिकं शब्दम् ॥ ४३ ॥ 

तेति एच्छकानामामन्लतणएे । एतयोः प्रृतिपुरुषयोयेद्- 

न्तर ॒त्िवेकस्तस्य न्ञानात्युरषस्य यः प्रृतेर्वियोगो भवति, ख 
मो च्चः । \तयादि । 

॥ रो 

एद्धचतन्यरूपोऽय पुरुषः परमाथत: । 

20 म्रहवत्यह्तरमन्ञाला मोदाल्सारमाजितः ॥ १ ॥ 

ततः प्रकते: सुखदुः खमोदखभावाया यावन्न विवेकेन यण, 



साख्य मतम् । + 

तावन्न मोचः, भरङतेविवेकदर्भेने तु प्ररत्तेरुपरतायां प्रस्तौ 

पुरुषस खरूपेणाव्यान मोक इति । मोचश्च बन्धविच्छेदा- 

इवति । बन्धञ्च प्रारृतिकवेकारिकदाचिएभेदाचिषिधः । तथादहि। 

म्रतावात्मन्ञानाये प्रकतिम्ुपासते, तेषां मआराृतिको बन्ध । 

ये विकारानेव तेख्ियादकार वुद्धौ. पुरुषनुद्यो पासते, तेषां 

वेकारिकः। इष्टापूर्तं द्ा्चिएः । पुरुषतच्लानमिन्नो हौ ापूर्त- 

कारौ कामोपहतमना बध्यत इति । 

दष्टा पृतं मन्यमाना वरिष्ठ 

नान्यच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः । 

नाकस्य षष्ठे ते सुद्धतेन शला 

दम सोकं होनतर वा विग्न्ति॥ दति॥ 

बन्धा प्रेत्यससरणरूपः संसारः प्रवतेते। सांख्यमते च 

पुरूषस्य प्रति विकृत्यनात्मकस्य न बन्धभोचसशाराः, कितु 

म्रतेरेव । तया च कापिलाः । 

तस्मान्न वध्यते नेव सुच्यते नापि सुसरति कश्चित् । 

ससरति बध्यते मुच्यत च नानाश्रया प्रतिः ॥ इति, 

नवरममौ बन्धमोचससाराः पुरूष उपवचयेन्ते । यथया 
जयपराजयौ श्त्यगतावपि सखाभिन्युपच्ंते तत्फलस्य को शला- 
भादेः खामिनि स्वन्धात्, तथा भोगापवगेयोः प्रक्चतिगतयो- 

रपि विवेकाग्हात्पुरुषे सबन्ध इति ॥ 
श्रय ॒प्रमाणसख सामान्यलच्एसुच्यते । (अथौपलभिद्ेत्ः 

प्रमाणमिति ॥ श्रथोन्तराघं माननितयं च प्रमाएनितय च, 

10 
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१०८ षडदश्नसमुच्चय सटीक । 

श्रच सांख्यमते । किं तदित्याद । रत्य प्रतीतं, लिङ्ग मतुमानं 
श्ान्द् चागमः ) चकारोऽजापि सवन्धनोयः। तच प्रत्यचचलचंण- 

माख्यायते। ओता दिटत्तिरविकल्यिका प्रत्यचमिति । 

ओं त्वक् चचषो जिद्ा नासिका चेति पञ्चमौ । इति, 
5; ओच्रादौनोद्धियाणि, तेषां इक्नि्वैतंन परिणाम दति 

यावत्, दृद्धियाण्येव विषयाकारपरिणतानि प्रत्य्चमिति हि 
तेषां सिद्धान्तः। श्रविकल्िका नामजात्यादिकल्यनारदहिता 
शाक्वमतष्यचवद्याख्येयेति । ईश्वर ङछष्णस्ठ “श्रतिनियताध्यवसायः 
खीज्रादिसमुत्थोऽध्यक्म्” इति प्राइ ॥ श्रसुमानस्य विदं लच- 

10 एम् । पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्ट॒चेति चिविधमतुमानमिति । 
तच नुन्न तिद्श्नादपरिृष्टो देव इत्यनुमौयते यत्तत्ूववत् 
तथा समुद्रोदकविन्दुप्राशनाच्छेष जल चारमनुमानेम् ज्ञायते| 
तया स्याल्यां सिक्येकचन्पनाच्छेवमन्नं पक्तमपक्तं॑वा ज्ञायते 
तल्ेषवत् । चत्छामान्यतोदृष्ट तजिन्नलिङ्किपूवेकम् । यथा 

15 चिदष्डद शेनाृष्टोऽपि लिङ्गो परित्राजकोऽस्तोत्य वगम्यते । इति 
चिषिधम्। भ्रयवा तक्षिङ्गलि ङ्गिपूवंकमित्येवातुमानलचणं सायः 
समाख्यायते ॥ न्द ला्श्रुतिवचनम् । श्रा रागदेषादि- 
रहिता ब्रह्मसनत्कु माराद्यः । श्रतिवदः । तेषां वचनं शाब्दम् ॥ 

अरानुक्तमपि किचिदुच्यते । चिच्छक्तिविषयपरिच्छेदशन्या 
नाथे जानाति । बुद्धिश्च जडा न वेतयते । सन्निधानान्नयो- , 
रन्ययाप्रतिभासनम् । ्रत्यात्मसयोमा्यृषटिरपनायते । प्ररति- ` 
विकारखूप कमं। तथा बैरण्णष्पं साभान्यम् । ६५ | 



सास्यमतम् | १०९ 

विषयस्ताल्िक दति । श्रच चयो गुणा सत्वरजस्तर्मासि । तत" 

खार्यं ण्ोऽनन्तादेरिति खः, यथा चयो लोकास्तेलोक्य 

ष्णाः ाङ्गु्ठम् । ततस्वेगुटं रूपं खभावो यद्य सामान्यखः 
तत् ैग्छरूपमिति । प्रमाणस्य च फलमित्थम् । पव पूवं 

अमाणमुत्तर तु फलमिति ॥ तथा कारणे कायं सदेवोत्पद्यते 

ऽसद् करंण्णदिभ्यो हेत्य" । तर्दक्रम् (सांख्यकारिका ९ )। 

श्रसद् करण्णदुपादानपदणणत्सवेसंभवाभावात् । 

शक्तस्य शक्यकरणणात्कारणभावाच्च खत्कायम् ॥ इति ॥ 

श्रत सर्व॑संभवाभावादिति । यद्यसत्कायं स्यात्तदा सवं सवच 

भवेत् । तंतश्च॒दणादिभ्योऽपि सुवणंदोनि भ्वेयुः। न च 

भवन्ति । तस्मात्कारण्े कायं सदेव । तथा द्रव्याष्सेव केवलानि 

शन्ति, नं पुन॑र्त्यत्तिविपन्तिधर्माणः पर्यायाः केऽपि, श्राविभाष- 

तिरोभावभांचलाक्तेषाभिति ॥ 

सस्यानां तर्क॑य्रन्धा" ष॑ष्ठितन्त्रो द्धारशूप, माः 

साँस्यमतमुपसंजिरो षेन्न्तरच जेनमतमभिधित्सन्नाह 

रवं सांस्यमतस्यापि समासो गदितोऽभुना । 
जेनद्शनसं नेपः कथ्यते सुविचारवान् ॥ ४४ ॥ 

एवसुक्तविधिना सां स्यमतखापि न केवलं बौद्धनैयायि- 
कयोरित्यपिशरब्दाथः। समासः संकेपोऽधना गदितः । जैन- 
दशनसंचेपः कथ्यते । कथश्वतः । सुविचारवान् । सुष्टु स्वे 

सप्ततिनामक, तक्चकौसुदौ गौ डपादं, श्राजेयतन्तं चेत्यादयः ॥ 

10 

20 



११० षडदश्ेनसमुश्चय सटीक. । 

परमाणेरवाधितसखरूपवेन शओनोभना विचाराः सुविचार विने 
यस्य स॒ सुविचारवान्, न पुनरविचारितरमणौयविचारवा- 
निति। भ्रनेनापरद गेनान्यविचारितरमणौयानोत्याबेदि तं मन्त- 
वयम् । यदुक्त परैरेव । 

5 पुराणं मानवो धमे साङ्गो वेदशचिकिल्छितम् । 
च्राज्ञासिद्धानि च्लारि न हन्तयानि हेतुभिः ॥१॥ 
परोद दोषसंभावनयैव खमतविचारणा नाद्धियते । यत 

उक्तम् । 

श्रस्ि वक्तव्यता कारित्तेनेद न विचार्यते । 
10 निदेष काञ्चन चेव्थात्परौचाया विभेति किम् ॥ १॥ इति। 

श्त एव जेना जिनमतख्य निदुंषणएतया परच्ातो निर्मा 
एवसुपरदिशन्ति । सवथा खद शेनपक्तपात परित्यज्य माध्यर्ेनेव 
युक्तिशतेः सवेद गेनानि पुनः पुनदिंचारणोयानि, तेषु च यदैव 
देन दुक्तियुक्रतयावभाखते यत्र च पूर्वापरविरोधगन्धोऽपि 

15 नेच्छते, तदेव विश्रारदैरादरणौयं नापरमिति । तया चोक्रम्। 
पक्षपातो न मे वोरे न देषः कपिलादिषु । 
युक्तिमइचन यस्य तस्य कायः परियह ॥१॥ 

दति ओ्रोतपागणएनभोगणएदिनमरिश्रोदेवसुन्दर खरिकमकमलो- 
पजोविभ्रौगुणरन्रखरि विरचितायां तकर दखदौपिकायां षडद शेन 
समुच्चयटत्नौ सांस्यमतरदखम्रकाश्नो नाम दतोः प्रकाशर; ॥ 



जेनमतम् | ५.९. 

चतु ऽधिकारः 
=-~---०-0+ ९0० 

श्रयादौ जैनमते लिङ्गवेषाचारादि परोच्यते। जेना 

दिविधाः श्वेताम्नरा दिगम्बराश्च । तच श्वताम्नराण्णं रजोहरण- 

मुखवस्िकालोचादिलिंङ्ग, चोलयपडकल्पादिको वेष । पञ्च 

समितयसिखश्च गुघ्तयस्तषामाचार' । 
ईयांभाषेषणणादान निकेपोत्छगे सन्नकः । 

पञ्चाह्ः समितो सिसो गुपोख्ियोगनिगरहात् ॥१॥ 
दरति वचनात् । श्रदिसासत्यास्तयन्रह्माकिंचन्यवान् कोधा- 

दिविजचो दान्तेन्दियो नि्ेन्यो गुरः । माधुर्या त्या नव- 

कोट विश्ठद्धस्तेषां नित्यमाहारः । संयमनिर्वा हारमेव वस्तर- 

पाच्ादिधारणम् । वन्द्यमाना घमेलाभमाचच्ते 1 

दिगम्बराः युन्नाम्बलि्गाः पाणिपाचाश्च। ते चतुर्धां 

काष्टासष्व-मूलसद्न-माथुरसद्-गोप्यसद्व -भेदात् । काष्टासद्घ चम- 

रौवालैः पिच्छिका, मूलशक्वे मायूरपिच्छैः पिच्छिका, माधुर- 
स्रः मृलतोऽपि पिच्छिका नादृता, गोणा मथूरपिच्छिका । 

श्राद्यास््लयोऽपि सहा वन्द्यमाना धमेृद्धि भणन्ति, सीणां 
मुक्ति केवलिनां भुक्तिं सद्भतस्यापि सचतौवरष्य सुक्रि च न 

मन्ते, गोषयास्तु वन्द्यमाना घर्मंलाभं भणन्ति, स्तीणं सुक्तिं 
केवलिनां शुक्तिं च मन्यन्ते । गोप्या चापनौया इत्यपुच्यन्ते ॥ 

10 



शद् षडदश्नसमुचय सटौक । 

सर्वषां च भिचाटने भोजने च दाचिश्दन्तरायः मलाशच 

चतुदश वजेनौीयाः । गेषमाचारे गरौ च देवे च सवे शवेता- 
म्बरेश्दुद्यम् । नास्ति तेषां मिथः श्राखेषु तर्कषु परो भेदः। 

श्रय देवस्य लच्णमा इ । 

६ जिनेन्द्र देवता तच रागदेषविवजितः। 
इतमोहमद्ामल्ः केवलन्नानदशनः ॥ ४५ ॥ 

` सुरासुरेन्द्रसंपुज्यः सद्ूताथप्रकाशकः । 
। छत्ल्कमेश्छयं छत्वा संप्रा्तः परमं पदम् ॥ ४६॥ 

तच्र जैनमते । जयन्ति रागादौनिति जिनाः सामान्य 

10 बेत्रलिनः । तेषा मिन््रस्तादृश्रासदुश्चतुख्ि शद तिश्यसनायपर्- 

मेश्चयंसमन्वितः च्ामो जिनेन्द्र देवता देव छृत्स्नकमेचय हला 

परमं पद् सप्राप्न इति संवनधः। कौदृशः स दत्याइ) राय- 

देवक्दिजिंतः। मायालोभौ रागः, क्रोघमानौ देषः! राग- 

देषाभ्यां विशेषेण पुनः पुनरभावेन वजितो र दितो रागरदेष- 

5 विवजिंतो वौतराग दृ्यथेः । रागदेषौ दि दुजयौ दुरन्तमद- 

सपातदेतुतया च सुक्तिम्रतिरोधकौ समये प्रभिद्धौ । यदाद । 

कौ दुक्वं पाविच्जा कद , 

य सुक्छेदि शिन्दश्रो इव्त 

को य न लभिन्न सुक्वं 

20 रामदोखा जद न न्ना ॥१॥ दति॥ 



नेनमतम् , १३ 

ततस्तयो विच्छद उक्र"! तथा इतमो इमडामघ्ल' । मो दनोय- 

कर्मोदयाद्धिषाद्यात्मकश्रास्तेभ्योऽपि सुक्रिकांचणदिवयामोदहो 

मोहः । स॒ एव सकलजगदुजेयलेन महामल्ल टव महहामन्लः । 
इतो मोहमहामल्लो येन स तथा। एतेन विश्रेषणएद्रयेन 

देवस्यापायापगमातिगश्यो वयक्तो द्रष्य, तथा रागदेष- 

महामोदरहितोऽदन्ेव देव इति ज्ञापित च। यदुक्तम् । 
रागोऽङ्गनासगमतोऽनुमेयो 

देष" दिषदारणहेतिगम्य । 

मोहः कुटत्तागमदोषसाध्यौ 

नो यस्यदेव. स स॒ चेवमरेन् ॥१॥ इति ॥ 
तथा केवले अन्यज्ञानानपेचलेनासदहाये सपूशं वा ज्ञानद्भने 

यस स॒ तथा। केवलज्ञानकेवलद गेनात्मको दि भगवान् । 
करतलकलितामलकफलवटूव्यपर्यायात्मकं निखिलमनवरतं 

जगत्खरूप जानाति पश्यति चेति कोवलज्ञानदगेने यस्य स 
तथा । केवलच्नानदगेन दति पद साभिप्रायम् । ङद्मखस्य दहि 
प्रथमं दशेनमुत्पद्यते ततो ज्ञानं, केवलिनस्ादौ ज्ञान ततो 
दग्ेनमिति। तत्र सामान्यविगेषाकमके सवंस्िन्परमेये वस्तुनि 
सामान्यस्यो पसजेनोभावेन विग्रेषाणां च प्रधानभावेन यद्राहकं 
तज्ज्ञानम् । विगरेषाणसुपषजेनौभावेन सामान्यस्य च प्राधान्येन 
यद्रा इक तदश्रेनम् । एतेन विगरेषणेन ज्ञानातिश्यः साच्तादुक्रो- 
ऽवगन्तवयः ॥ तथा सुराः स्वँ देवाः, श्रसुराख्च रत्याः । सुर- 
शन्देनाखराणणं सं्रहएेऽपि एयगुपादानं लोकरव्छा न्नातयम् । 



११४ बडदशंनससुश्चय' सटौ क, । 

लोको हि देवेभ्यो दान्वांस्तदिपचल्वन प्रथग्निदिंश्तौति । तेषा- 

मिन्द्राः खामिनसेषा तेवां सपूज्योऽभ्यव॑नोयः तादृशेरपि 

पूज्यस्य  मानवतियेक्डचर किन्नरादि निकरसेव्यलमानुषद्धिक- 

भिति । भ्रनेन पूजातिश्य उक्तः ॥ तथा स्द्भूता यथयावख्िता 

5 येऽर्या जोवादयः पद्ार्थास्तेषां प्रकाशक उपदेशकः। चरनेन 

वचना तिश्य ऊचानः॥ तथा इद्छ्लानि सपूर्णनि घाल्यघातौनि 

` कर्माणि ज्ञानावरणणदरोनि, तेषां चयः सवेया प्रलयः । तं 

| छता परम पद सिद्धि सप्ाप्तः। एतेन हृत्घक्मचयलचणा 

सिद्धावस्थाभिदघे ¦ श्रपरे सुगतादयो मोच्मवायापि तौ 

४0 निकारादिसभवे श्वयो भवमवतरन्ति। वदाहरन्ये । 

छ्ानिनो धमेतौर्थस्य कर्तारः परम पदम् । 

गला गच्छन्ति श्रयोऽपि भवं तोथेजिकारतः ॥ इति। 

नते परमार्थतो मोच्गतिभाजः, कमेचयाभावात् । न हि 

तत्वतः कमेचये पुनभेवावतारः । यदुक्तम् । 
5 ¦ दग्धे बोजे ययात्यन्त प्रादुर्भवति नाङ्कुरः। 

 कमेवौजे तथा दश्े न रोहति भवाङ्कुरः ॥ 

उक्त च ओरौसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगासुकानां 

प्रलमोदविजभ्मितम् । 

दग्धेन्धनः पुनरपेति भवं प्रमथ्य 

% निर्वाणमग्यनवधारितभौरनिष्टम् । 

मुक्तः खयं छततनुख पराथशूर- 

स्वच्छा खनम्रतिदते खि मोदरान्यम् ॥ 



जेनमतम् । ९९१५ 

दव्यल विस्तरेण, तदेवमेभिकश्वतुर्भिंरतिश्ये. स नायो 

सूक्तश्च यो देवो भवति, स॒ एव देवलेन खयणोयः, सएव च 

परां सिद्धि प्रापयति, न पुनरितरः सरागो स्वेऽवतारर्वांश 

देव दत्यावेदित मन्तव्यम् ॥ 

नलु मा शल्युगतादिको देव, जगत्खष्टा ल्वौश्वरः 

किमिति नाङ्गौक्रियते । तत्छधकप्रमाणाभावादिति ब्रुमः । 

श्रथास्ेव तत्साधकं प्रमाणम् 1 चित्यादिकं बुद्धि मत्कटेक, काय- 

वात्, घटादिवत् । न चायमसिद्धो हेतुः, चित्यारे' सावयवलेन 

कार्यवप्रसिद्धः। तथाडि। उर्शौपवंततर्वादिक स्वं काये, 

सावयवत्वात्, घटवत् 1 नापि विरुद्धः, निशित्तकलके घटादौ 

का्यलद्ग्रनात् । नाणनेकान्तिक', निशिताकलठकेभ्यो योमा- 

दिभ्यो वबयाक्तेमरनत्यत् ! नापि कालात्ययापदिष्ट" प्रत्यचाममा- 

बाधितबिषयववात् 1 न च वाच्य “घटकर्चादिदृष्टान्तदुष्टसवे- 

ज्ञलासवेगतलकटेलादिधर्मानुरोधेन सर्व॑ज्ञादिविगेषणविशिष्ट- 

साध्यविपयेयसाधनादिरुद्धो हेतुदुष्टान्तश्च साध्यविकलो घटादौ 

तथाग्तवुद्धिमतो ऽभावात्” दति, थतः सध्यरधनयोर्वंशषेण 
व्याप्तौ ग्यमाणयां सकलानुमानोच्छेदप्रसक्तिः, कि तु सामान्ये- 

नानवयव्यतिरेकाभ्यां हि याक्तिरवधायंते । तौ चानन््याद्मभि- 
चारा विगषेषु गटहौतु न शक्यो । तेन वुद्धिमत्यवेकल माये 
कालस्य या्षिः प्रत्येतव्या, न शररौरिलादिना। न खलु कटेल- 20 

सामग्यां श्ररौरमुपयुन्यते, तद्मतिरेकेणणपि ज्ञानेच्छाप्रयल्ला- 

अथत्वेन च श्रौरकरसे कटठैवोपलम्भात् । श्रकिंवित्करस्यात्पि 

(7 
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११ षडदण्ंनसमुदय' सटोक' । 

10 

‡ 

2 

टद 

५) 1 

८ 

सहचरत्वमाचेए कारणत वङ्किपेङ्गल्यस्यापि धूमं प्रति कारणल- 

प्रसङ्गः स्यात् । विद्यमानेऽपि डदि श्रोरे ज्ञानादरौनां समस्तानां 

व्यस्तानां वाभावे कुलाल्लादावपि कटेलं नोपलभ्यते । प्रथम हि 

कार्योत्यादककारणकलापन्ञान, ततः करणरच्छा, ततः प्रयन्न, 

ततः फलनिष्यत्तिरित्यमोषां याणं समुदितानामेव कार्य 

कटत्े सवेायभिचार'। सवेज्ञता चास्ाखिलकायेकटेतलासिद्धा । 

प्रयोगोऽच। ईश्वरः स्वन्नोऽखिलचित्यादिकायंकटेलात् । यो 

डि यस्य कतां स॒ तदुपाद्ानाद्यमिन्नः, यथा धटोत्पादकः 
कुलालो शत्पिष्डाद्यभिन्ञः । जगतः कर्ता चायम् । तस्मात्छवेन्न 

दूति । उपादान हि जगतः पार्थिंवाप्यतेजसवायवौोयलच्णा- 

खतुविधाः परमाणवः, निमित्तकारणएमदृष्टादि, भोक्तात्मा, 

भोग्यं तनादि । न चेतदनभिन्गख चित्यादौ कर्टलं संभव- 

त्यस्मदादिव्त् । ते च तदोयज्ञानादयो नित्याः, कुलालादि- 

ज्ञानादटिभ्यो विलचणएलात् । एकलं च चित्यादिकतुरनेक- 

कटणामेका धिष्टटनियमितानां प्रटृत्येपपत्तेः सिद्धम् । प्रसिद्धा 
हि खपत्यादौनामेकद्घचधार परतन्त्राणां महदाप्रासादादि कार्व- 

करणे प्रृत्तिः। न च “ईश्वरख्ठेकरूपतले नित्यले च कार्याणां 
कादाचित्कल वेविश्यं च विरुध्यते” इति वाच्यं, कादादित्क- 
विविचरसहकारिलामेन कार्याणां कादा चित्कवरैवचिव्यसिद्धौ 
विरोधासभवात् । ननु चित्यादेबृद्धिमद्धेतकलेऽज्रियाद भिनोऽपि 
जौणेतरुपादि धिव हतुद्धिरत्यद्यते, न चाच सा उत्यद्यमाना 
दृष्टा, श्रतो दृष्टान्तदृष्टसख इतोर्धर्भि्यभावाद सिद्धलम् । 



4 

तद्युक्त, यत" प्रामाणिकमितर वापिच्छेदसु चते । चदौतर, 
तहिं धूमादावप्सिद्धलादुषङ्गः । भ्रामाणिकसख तु नासिद्धलं, 

कायैलस्य वुद्धिमत्कटेपूवेकलेन प्रतिपन्नाविनाभावस्य चित्यादौ 
भरसिद्धे, पवैतादौ धूमादिवत्। न च यावन्तः पदार्थाः 

देतकाः, तावन्तः कतवुद्धिमात्मन्या विर्भावयन्तोति नियमोऽस्ति, 
खातप्रतिपूरितायां भयक्रियाद् शिनः शृतवुदयुत्पादाभावात् । 

कि च बुद्धिमत्कारणणभावो ऽचानुपलसितो भवता प्रसाध्यते । 

एतचायुक्त, दृश्यातुपलश्रेवाभावसाधकलो पपत्तेः। न॒ चयमच 
सभवति, जगत्कतूर दृश्यत्वात् । अनुपलब्धस्य चाभावसाध्यल 

पिशाचादेरपि तत्मसक्तिः स्यादिति ॥ 

चरचर प्रतिविधोयते। तच्च यन्तावत् चित्यादेवैद्धिमद्धेत्- 
कल्सिद्धये कायेलसाघधनसमुक्र, तत् किं सावयवलं ९ प्रागतः 

स्लकारणएसन्तासमवायः ९ छतमिति-प्रत्ययविषयवं रे विका- 

रिव ४ वा स्यात् ॥ यदि सावयवलं, तदेदमपि किमवयवेषु वतै- 

मानल १९ श्रवयवेरारभ्यमाणएलं २ प्रदेशवच्चं रे सावयवमिति- 
बुद्धि विषयत ४ वा । तचाद्यपचेऽवयवसामान्येनानेकान्तिको ऽयं 
हेत्, तद्यवयवेषु वतेमानमपि निरवयवमकायं च प्रोच्यते । 
दितौयपके तु साध्यसमो हेतुः। यथेव हि चित्यादेः कायल साध्य, 
एवं परमाणाद्यवयवारभ्यलमपि । दतौयोऽणाका ग्रनानैकान्तिकः, 
तस्छ प्रदे शवल्वेऽयकायेलात् । प्रसाधयिग्यते चायतोऽख प्रदे ्र- 
वत्तम् । चदुथेकच्चायामपि तेनेवानेकान्तो न चास्य निरवयवलं, 

श्यी पिलविरो धात्परमाणवत् ॥९॥ नापि प्रागसतः खकार णएन्ता- 

नमतम् । ९.७ 

10 
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समवाय कायल, तस्य नित्यलेन तल्लङणायो गात् । त त्रचणले 

वा का्येख्यापि दित्यादेस्तदननित्यलानुषङ्गात्, कस्य वुद्धि मद्धेत्- 

कलं साध्यति । किं च योगिना मश्रेषकमेचये पचान्त.पातिन्य- 

प्रहत्तवेन भागासिद्धोऽय हतुः, तत्मचयस्य प्रध्वशाभावर्ूपवेन 

सन्ताखकारणसमवाययोर भावात् ॥२॥ कतमिति-प्रत्ययविषय- 

तमपि न कायल, खननोत्छेचनादिना कछंतमाकाशमित्य- 

कार्यंऽप्याकाशे वतेमानलेनानेकान्तिकल्वात् ॥३॥ विकारिल- 

स्यापि कायते महेश्वरस्यापि कार्यलातुषद्गः, सतौ वस्दुनो 

ऽन्यथाभावो हि विकारिलम् । तददेशवरस्या्यस्तौत्यस्यापरवुद्धि- 

मद्धेतकलप्रसन्गा द नवस्था स्वात्, श्रविकारिले चस्य कायेकारिल- 

मतिदुघेटमिति ॥४॥ 

कायख्वरूपस्य विचायंमाणएस्यानुपपद्यमानलाद सिद्धः कार्च- 

तादिल्ययं हेतुः । किं च । कादा चित्क वस्तु लोके का येलेन प्रसि 

म् । जगतस्तु महेश्वरवत्छदासत्वात्कय कायवम् । तदन्तगंत 

तर्ढण्णदौनां कायलान्तस्यापि कायल मदेश्वरान्तगंतानां वुद्या- 

दौ्नां परमाणाद्यन्तगेतानां पाकजरूपादौोना च कायात्, मडे- 

शवरादेरपि कयेलानुषद्घः । तथा चाखाप्यपरनवुद्धिमद्धेतुककल्य- 

नायामनवस्था पसिद्धान्तखानुषच्येते । श्रस्तु वा यथा कथ विन्न- 

मतः कायल, तथापि कायंमाचमिद हेतुलेन विवचितं तदि- 
20 शेषो वा । यद्याद्यः, तदं न ततो बुद्धिमत्कटे विरेषसिद्धिः, 

तेन समं व्यासिद्ध । किं तु कटेसामान्यस्च, तथा च डेतो- 

र किं चित्करत साध्यविर्दखधनाददिरुद्धत्र वा । ततः कायेलं 
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इतवुद्यत्यादकम् । बुद्धिमत्क्ैगेमक न सवम् | सार्प्यमाचेण 

ष्व त बाष्यादेरणभ्नि प्रति गमकलप्रसङ्गः, भदेश्वर प्रत्या- 

त्मलादे" सादृश्यात्सारि लकि चिज्ज्ञलाखिलजगद कटेलानुमाप- 

कानुषङ्ग, तुल्याचेपसमाघानलात् \ ततो बाष्यधुमयो' केनचिद् 

प्रन साम्येऽपि यथ कुतचिदिगेषाद्मोऽभ्नि गमयति न बाव्यादिः 

तथा चित्यादौतरकायवयोरपि कञ्चिदिशेषोऽभ्युपगम्यः ॥ 
श्रय दितोय", तदि हेतोरसिद्धव कायेविगेषस्याभावाद्धावे 

वा जौषैकूपप्रासादादिवद्क्रियाद् नोऽपि सतवुद्युत्याद् कत्व- 

प्रसङ्गः । समारोपान्तेति चेत्, सोऽ्युभवत्रा विग्रेषतः किं न स्यात्, 
उभयच कतैरतो द्दियला विग्रेषात् ॥ श्रय प्रामाणिकस््ास्येवाच 
इतवुद्धिः, नलु कथ तस्य तत्र छतवावगमोऽनेनालुमनेनातुमा- 

नान्तरेण वा । श्राद्येऽन्योन्या्रयः । तथादडि । सिद्धविश्रषणणद्धे- 

तोरस्योत्थान, तदुत्थाने च हेतोर्विशेषणषिद्धिरिति। डितोव- 
पच्ेऽनुमानान्तरस्यापि स विश्षणदेतोरेवोत्यानम्। तचात्तुमाना- 

न्तरात्तस्थिद्धावनवस्या । तन्न छृतनुद्युत्यादकलरूपविगेषएिद्धि ¦| 

तथा च विग्रेषणसिद्धलं हेतोः । दुच्यते “खातप्रतिपूरित- 

श्निदथेनेन ₹ङतकानामात्मनि इतवुद्युत्पाद कलनिवमाभावः? 

दूति तदप्यसत्, तच्राङचिमन्दभागादिसारूष्यस्य तदनुत्पाद कस्य 

सद्धावात्तदनुत्यादकस्योपपत्तः। न च चित्यादावप्यरचिमसस्थान- 

सादप्यमसि, धेनाङचिमलबु द्वित्पदयते, तस्येवानभ्युपगमात्, श्रभ्यु- 
पगमे चापसिद्धान्तप्रसक्रिः स्यादिति ङतवुद्युत्पाद्कलदू पविशे- 

षणासिद्धेविंगेषणा चिद्धन हेतोः । सिष्यतु वा, तथाप्यसौ विरुद्धः, 

(वां | 
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घटादाविव श्रौरादिविगिष्टश्येव वुद्धिमत्कतरच् प्रसाधनात् 

नन्वेवं दृष्टान्तदार्ान्तिकषाम्यान्वेषएे सवे हेठनामनुपपत्तिरिति 

चेत्। न, धुमाद्यनुमाने महानसेतरसाधारणस्याग्नः प्रतिपत्तेः । 

श्रचाणेवं बुद्धिमत्छामान्यप्रसिद्धेनं विरद्धलमित्यष्ययुक्त, दृश्यविशर- 
षाधारस्येव तत्सामान्यस्य कार्यलहेतोः प्रसिदधेनां दु ्यविगेषाधारख, 
तस्य ख्रऽप्यप्रतोते", खरविषाणाधारतत्सामान्यवत् । ततो याद- 

भरात्कारणाद्यादुश्र कार्यसुपलभ तादृशादेव तादुश्रमतुमातव्य, यथा 

यावद्धर्मात्मकादरहर्यावद्धर्मात्मकस्य धूमसोत्पत्तिः सुदृढप्रमाण- 

प्रतिपन्ना तादृशादेव धृमात्तादृश्ेवाग्ररलमानमिति, एतेन 

साध्यसाधनयो विगरेषेणए व्याप्नौ खद्यमाणायां सर्वालुमानोच्छेद्- 
प्सक्रिरित्याद्यपास्त द्रष्टयमिति । तथारृष्टप्रभवेस्तरदणणदि- 
भिवयेभिचायेय इतः । दिविधानि कार्याण्ठेपलभ्यन्ते, कानि- 
चिदुद्धिमत्पुवेकाणि यथा चटादौनि, कानिचित्त तददिपरौतानि 

ययाहृष्टप्रभवटणदोनि । तेषां पर्लोकरणदव्यभिचारे, स 

श्मामस्तत्युचलादि तरतत्पु्रवदित्यादेरपि गमकत्वप्रसद्खगन्न 

कश्िद्धत्व्येभिचारौ स्यात्, यभिचार विषयस्य स्वापि पर्यक् 
शक्यलात् । दैश्वरवुद्यादि भिख व्यभिचारः, तेषां का्ेल्वे सत्यपि 
समवायिकारणदोश्वरादिभिननुद्धिमत्पूवंकलाभावात् । तदभ्ुप- 

ममे चानवस्या । तया कालात्ययापदिष्टश्चायं, श्रकृषटप्रभवाङ्रादौ 

कच्ुभावस्याध्यकतेणध्यवसायात्, श्रपरेरनुष्एत्े साधये द्रव्यलवत् । 
ननु तचा्यदृ श्च ईश्वर एव कर्तेति चत्। तन्न, यतस्तच तल्द्भावोः 

ऽस्मादेवान्यतो वा प्रमाणस्धिष्येत् । प्रथमपचे चक्रकम् । 
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श्रतो हि ततसद्धावे सिद्धे ऽखादृश्ठवेनादपलम्भसिद्धिः, तस्थिद्धौ 

च कालात्ययापदिष्टलाभावः, ततञ्चास्मात्तत्बद्वावसिद्धिरिति। 

दितौ तपचो ऽप्ययुक्तः, ततसद्धाश वेदकस ग्रमाण्णन्तरस्यैवाभावात् । 
श्रस्ठ॒ वा तत्र तत्बद्धाव , तथाणस्यादृष्टले शरौोराभावः कारण, 

विद्यादिग्रभावः, जातिविशेषो वा। प्रथमपच्े कटेत्वानुपपत्तिः 

श्रशरौरलात्, सुक्तात्मवत् ¦ ननु शरोराभावेऽपि न्ननेच्छा- 

प्रयन्नाश्रयत्ेन गशरौरकरण कटलमुपपद्यत दत्ययषमो चिताभि- 

धान, श्ररौरसवन्धेनेव तमेरणणेपपत्तेः, शरोराभावे सुक्तात्म- 

वत्तद्सभवात् । शरोराभावे च ज्ञानाद्याश्रयलमप्यसभाय, तद्- 

त्यत्तावस्य निसित्तकरणएत्वात्, श्रन्यथा सुक्तात्मनोऽपि तदु- 

त्पत्निप्रसक्र.। विद्यादिम्रभावस्य चादृश्यलद्ेतुते कदाचिदसौ 

दृश्घेत । न खल् विधाश्तां श्राश्चतिकमदृश्वलं दृश्यते, पिश्रा- 
चादिवत् । जातिविगशेषोऽपि नादृश्यत इतुरेकख जातिविशे- 

षाभावाद्नेकब्क्िनिष्ठलात्तस्य ॥ 

श्रस्तु वा दृश्यो ऽदृश्यो वासौ, तथापि कि सत्तामात्रेण ९ 

ज्ञानव्तेन र ज्ञाने च्छाम्रयनवचवेन ट तत्पुवेक्यापारेण ४ रैण 

वा चरित्यादेः कारण स्यात् । तचाद्यपच्वे कुलालाटौनामपि जग- 

त्कटेवमलुषज्यते, स्वा विगरेषात् । दितौये तु योगिनामपि कर्ठै- 

लापत्निः। तोयो ऽपसाग्मतः, श्रश्ररोरस्य पूरवेमेव च्नानाद्या- 

श्रयलग्रतिषेधात् । चतुथी ऽणसंभावयः, श्रश्ररौरस्य कायवाक्कुत- 

व्यापारव्वासभवात् । टेश्वयेमपि ज्ञाटलं कटेलमन्यद्ा । ज्ञातं 

चेत्, तत्किं ज्ञाटलमाच सर्वन्नाटलं वा । श्रा्यपके ज्ञातेवासौ 
16 

॥ 
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स्थानेश्वर" श्रस्मदादयन्यन्ञादलवत् । ददितौये ऽप्यस्य शसर्वन्नलमेव 

स्याननैश्यं, सुगतादिवत् । श्रय केलं, तदि ङुमकारादौना- 

मणयनेककार्य॑कारिषामेश्वयेग्रसक्तिः। नाप्यन्यत्, दइष्छाप्रयत- 

व्यतिरे े णन्य्येशवय निबन्धनय्येश्वरे ऽभावात् ॥ किं चेश्वरख 

जगन्निर्माणे यथारुकिपरटत्निः १ क्मैपार तन्त्येण २ करुणया ह 

क्रीडया ४ निगरहालुरदविधानायं ५ खभावतो ६ वां। च्रचा- 

द्यविकल्ये कदाचिदन्यादृश्चेव श्ष्टिः ख्यात् । दिते खात- 

ग्यदानिः। तोये सवेमपि जगल्सुखितमेव करोति । श्रयेश्वरः 

कि करोति। पूर्वाजितेरेव कर्मभिर्वा दुःखमनुभवन्ति 
तदा तख कः युरुषक्रारः, अदृष्टापेचस्य च कटेलं किं तत्कल्य- 

नया, जगतस्तदधौनतेवास्हु । चतथंपञ्चमयोस्तु रागदेषताभावः 

प्रसच्यते । तथाहि “रागवानोश्वरः ऋौडाकारिलादालव- 

नथा, श्रतुग्रदप्रदलाद्राजवन्तया द्वेषवानसौ नियद्प्रदलात्तद- 

देव” दति। श्रय खभावतः, तद्धेचेतनस्यापि जगत ए 
खभाक्तः प्रत्तिरस्ठ॒, कि तत्कटेकल्यनयेति । न कार्वलहेत्- 

बुद्धिमन्तं कर्तारमोश्वर साधयति । एव रुन्निवेश्विशिष्टला- 
दक्तनोपादानलादश्वलभा विलादित्यादयोऽपि ख्यसुत्थापयाः, 

ठ्ाकेपसमाधानलात् । कि च चत्यादेवद्धिमतपवेकले साधे 
प्ररौयमानाः सऽपि दि हेतवो विरुद्धा दृष्टान्तातुयद्ेष 
सभ्रोरासवेज्ञासवेकटेपूवंकलसाधनात् । न च धुमात्पावकातु- 
सते ऽप्य दोषः, ततर ताणेपार्णणदि विगेषाधारवङ्किमाच | 

व्याप्त धमस दगेनात् । नेवमनन सर्वज्ञासव॑न्ञकटेविेषाधि- 

छा 
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जैनमतम् । १२३ 

करणएतत्सामान्येन कायंलसयास्ति व्याधिः, सवेज्ञस्य क्रतो 

ऽतुमानाप्रागसिद्धः। व्यभिचारिशणश्चामो वृद्धिमन्तमन्तरे णापि 

विदयुदादौनां ्रादुर्भावविभावनात्, खभ्नाद्यवस्वायामवुद्धिमतयुवे- 

सखापि कार्यस्य दग्ैनाचेति । कालात्ययापदिंष्टाशेते, प्रत्य॑च्ता- 

गमबाधितपच्ानन्तर प्रयुक्तलात् । तद्वाधा च पूर्वमेव द्भिता। 
प्रकरणसमाश्चामो, प्रकरणचिन्ताप्रवतेकानां डेलन्तराणणं सद्धा 

वात् । तथाहि । ईश्वरो जगत्कतां न भवति निंरुपकरणवात्, 

दण्डचक्रचो वरादयुपकरणरदितक्रुलालवत्, तया व्ापिलादाकाश्र- 

वत्, एकलात्तद्दित्यादय इति नित्यलादौनि तु विशेष- 

शनि तद्यव्खापनायानोयमानानि शण्ड प्रति कामिन्या र्प- 

संपन्निरूपणएप्रायाण्छपकषेणोयान्येव । विचारासदलाख्यापनायं तू 

किद्विद्च्यते । तजादौ नित्यलं विचायते । तचचे्वरे न घटते । 
तथाहि । नेश्वरो नित्यः, खभावमेदेनेव चित्यादिका्चक्ै- 

लात्, शरप्रच्यतानुत्पन्नखिरेकखभावं कूटं नित्यमिति हि 
नित्यवलदणश्युपगमात् । खभावभेदानभ्युपगमे च ख्ष्टिसंहारा- 

दिविदद्धकायक्रारिनमतिदुचेटम् । नापि तज््ानादौनां नित्थल 

वाच्यं, प्रतोतिविरोधात्, ईश्वरन्ञानादयो न नित्या न्नानादि- 

नादस्मदार्दिज्ञानादिवदित्यनुमानविरोचाच । एतेन तदौय- 

ज्ानार्यो नित्या दत्यादि यदवादि, तदपोदितमूहनौयम् । 

सवेज्ञवमप्यस्य केन प्रमाणेन याह्य् । न तावतात्यचेण, तखे- 

द्वियायंसन्निकपीत्यज्नलेनातौ द्ियायदणासम्थलात् । नाप्यनु- 

मानेन, अव्यभिचारि लिङ्गाभावात् । ननु जगद्रैचिन्यान्यथादुप- 

ऋ | 



९२७ षडदश्रनसमुखय' सटौक । 

पत्तिरूप तदस्येवेति चेत् । न, तेन सहाविनाभावाभावात्, जगद 

चिश्चखख सावच्धय विनापि एभाश्ररभकमेपरिपाकादिवग्रेनोपपद्य- 

मानलात् । कि चायं यदि सुवंन्नः, तदा जगदु पञ्चवकरण- 

खेरिणः पश्चादपि कतय नियदानसुरादौस्तद धिच्चपङ्तो ऽख- 

5 दादौँश्च किमयं खजतौति नायं खर्व॑ज्ञः। तथा बहनामेक- 

का्चकरणे वेमत्यसमावनाभयेन मडेशितुरेकलकल्यना भोज- 

ना दिखयभयात् हकपणस्यात्यन्तवल्ञभपुचकलचमिचा दिपरित्थज- 

नेन शन्यारण्थानौसेवनतुलामा कलयति । अ्रनेकको रिकासरघा- 

श्रतसंपाद्यलेऽपि शक्रमूधेमधच्छवादिकार्याणामेकरूपतयाविगा- 
10 नेनोपलम्भात् । किं चेश्वरस्याखिलजगत्कटेले ऽभ्यपगम्यमाने 

श्रालाणं प्रमाणेतरतावयवश्थाविलोप. स्यात्) तथाहि) स्वं 

शास्त प्रमाणमौश्वरम्रणौतलादितरप्मरणणौतश्रास््रवत् । प्रतिवाद्या- 

दिव्यवस्था विलोप, स्वषामौश्वरादे्रविधायितेन तत्मतिलो- 

माचरणतुपपत्तेः प्रतित्राद्यभावप्रसङ्गात् । दति न ्ृष्टिकरख 

15 महेश्वरस्य कथ चिदपि सिद्धिः । ततः सद्ूतार्यप्रकाश्रकलादीत- 

राग एव सवेन्ञो देवो देवलेनाभ्युपगमनादहौ नापरः कथि- 
दिति शितम् ॥ 

श्रच जल्पन्ति जेभिनोयाः । इह दि सर्वन्नादि विशेषण 

विशिष्टो भवदभिमतः कश्चनापि देवो नास्ति, तद्भाइकममाण- 

20 भावात् । तथाहि । न तावत्मत्यच्चं तद्वाहक, 

सबद्ध वतेमानं हि ह्यते चच्ुरादिना । 

इति वचनात् । 



जेनमतम् , १य्१् 

न चानुमान, म्रत्यचदृष्ट एवां तत्मदतेनात् । न चागमः, 

सवेन्ञस्यासिद्धलेन तदागमस्यापि विवादाख्यदलात् । न चोप- 

मान, सवन्नसट्श्रस्यापर स्याभावात् । न चार्थापत्तिरपि, सवन्न- 

साधकस्यान्यथानुपपननायेखाद शेनात् । ततः प्रमाणएपञ्चकाप्ररत्त- 

रभावमप्रमाणएगो चर एव खवन्नः । तदुक्तम् । 

प्रमाणएपञ्चक यच वस्तुरूपे न जायते । 

वस्वसल्लावबोधायं तच्राभावप्रमाणएता ॥ दति । 

प्रयोगोऽच। नास्ति सवेज्ञः, प्रमाणएपञ्चकाग्राद्यमाणएत्वात्, 

खर विषाणवत् ॥ 

कि च। यथानादेरपि सखुवणेमलस्य चारद्त्युटपाकादि- 

प्रक्रियया विश्ोध्यमानस्य निमेलल, एवमात्यगोऽपि निरन्तरं 

ज्ञानाद्यभ्यासेन विगतमलवात्सवेन्ञल कि न भवेदिति मति- 

स्तदपि न, श्रश्यासेन हि एङ्कस्तारतम्यमेव भवेन्न परमः प्रकर्ष, 

न॒हि नरस्य लद्गनमभ्यासतस्तारतम्यवद् ुपलभ्यमानं सकल- 

लोकविषयमु पलभ्यते । उक्तं च । 

द्शदस्तान्तर व्योख्नो यो नामेत्बुत्य गच्छति । 

न योजनग्रतं गन्तु रक्तो ऽभ्यासग्रतेरपि॥ १॥ दति । 

श्रपि च स सवं वस्तुजातं केन प्रमाणेन जानाति। किं प्रत्ये 
णोत यथाखभव सवे रेव प्रमासैः। न तावत्मत्यखेण, तस्य सन्निहित- 

प्रतिनियतायंद्याहिलात् । नाष्यतौ दियप्रत्यक्चेण, तत्सद्धावे प्रमा- 

एभावात् । नापि स्वैरेव प्रमाणैः, तेषां प्रत्यचपूर्वकलात् 
स्वेषां सवेन्नतापत्तेश्चेति ॥ अन्यच्च । श्रनाद्यनन्तः ससारः । 
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१२९ षडदग्रंनसमुदय सटौक । 

तत्तद सढन्य्यनन्तानि करमेण विदन्, कथमनन्तेनापि कालेन 

सर्ववेदी भविव्यति । कि च यथावख्धितवस्ठुवेदिवे ऽष्टच्यादि- 

रसाखनादप्रषङ्गः, तेषां ययावख्िततया स्वेद्नात् । श्राह च 

श्रश्रसच्यादिरसाखादप्रसद्धञ्ानिवारितः । इति । 

किं चातौतानागतवस्रनि ख किं खेन खेन रूपेण 

जानाति कि वा वतमानततयेव । प्रथमपचे तज्च्रानख्ाप्रत्यचता- 

पत्ति", श्रवतेमानवस्ठुयाडहिलात्, सरणादिवत् । दितौये त् 

तज्न्नानसख भान्तलप्रसङ्ग', अन्ययाखितस्यायंस्यान्ययायहणएात्, 

दिचन्द्रादिवदिति ॥ 

श्र प्रतिविधौयते। तच यत्तावदुक्र “तद्भाहकप्रमाणाभावात्" 

दूति साधनं, तद्सम्यकः तत्साधकानामनुमानगप्रमाणानां शा 

वात् । तथाहि । ज्ञानतारतम्य क्चिदिश्रान्त, तरतमश्ब्दवाद्य- 

लात्, परिमाणएवदिति । नायमसिद्धो हेतुः, प्रतिप्राणि म्रन्ना- 

मेधादिगुणएपाटवद्पस्य ज्ञानस्य तारतम्येनोपलबेः । ततो 

ऽवश्वमसख सर्वान्तिमप्रकषंण भाव्यं, यया परिमाणसाकागर । 

स च क्ञानस्य सवेवस्ुभरका शकलरूपो यच विश्रान्तः स भगवान् 

बर्न: । ननु सताप्यमानपाथस श्रौष्यतारतम्ये सत्यपि सर्वा- 

न्विनव द्िरूपतायत्तिरूपम्रकर्षा रथेन द्म भिचाययं हेत्रिति चेत् 

न, यतो यो द्रथस्य सहजो धर्मो न तु सहकारिसव्यपेचः- 

20 (खदजो ऽपि च यः खाश्रयं विगेषमारभते)-सो ऽभ्यासक्रमेण 

प्रकषेपयैन्तमासाद यति, यथा कलघौतस पुटपाकग्रबन्धाडिता 

विष्टद्धिः। न च पायषस्तापः सहजो धमै", कि तन्धादिसह- 
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जंनमतम् ९२७ 

का रिखव्यपेचः । तत्कथय तच तापो ऽभ्यस्यमान' परां कारा 

गच्छेत् । अ्रनन्ततापे प्रत्यृत पायस" परिचयात् । ज्ञानं तु 

जौवस्य सहजो धेः स्ाश्रये च विगेषमाधत्ते । तेन तस 

निरन्तराभ्याशाहिताधिकोत्तरोत्तर विगरेषाधानात् प्रकषेपयन्त- 

परातिर्नायुक्ता । एतेन “लङब्गनाभ्यास” दृत्यादि निरस्तं, $ 

छक्घ्नस्वासहजधमेलवात्, खाखरयं च॒ विपरेषानाधामात्, प्रत्युत 
तेन सामथ्येपरिचयादिति । तथा जलधिजलपलप्रमाणदयः 

कस्यचित्प्त्यचाः, प्रमेयलात्, घटादिगतश्ूपादि विशेषवत् न च 

अमेयलमसिद्धः श्रभावप्रमाणएस्य यभिचारप्रषक्तेः । तयाहि । 

प्रभाणएपञ्चकातिक्रान्तस्य हि वसुनो ऽभावप्रमाणएविषयता 

भवताभ्युपगम्बते । यदि च जलधिजलपलप्रमाणादिषु प्रमाण- 

पञ्चका तिक्रान्तर्ूपमप्रमेयल स्वात्, तदा तेख्वप्यभावम्रमाएविष- 

यता स्यात्) न चाच तत्त्वे ऽपि सा सभविनोति । यस्य च 

्रत्यच्ाः, स भगवान् सवेज्ञ दति । तथास्ति कश्िदतौद्दियाथे- 

सायसाखात्कारौ, च्रनुपदेणलिङ्गा विष्वादिविशिष्टदिग्येशका- 15 

लप्रमाणाद्यात्मकचन्द्रा दि यहणद्यपदे शरदा यिलात् । यो यददिषये 

श्लुपदे लिङ्गा विख्वाद्युपदे दायो स तत्ाचात्कारौ यथास्र- 

दादिः श्रुपदे्ालिङ्गाविखवाद्युपदे ग्रदायो च कश्चित्, तस्नात्त- 

व्छचात्कारौ , तथाविधश्च ओ्रोसवेन्न एवेति । यद्चोक्त “प्रमाणएप- 

चकाप्रडत्तेः खवज्ञस्याभावप्रमाणएगोचरल”, तदपि काडःमाचं, % 

ममाणयश्चकाम्रटततेर संभवात् । सा हि बाधकलवेन स्यात्, न च 
सवेज्ञे काधकरंभवः ¦ तथाहि । तद्वाघकं प्रत्यचं १ श्रनुमानं २ 

| 0 
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श्रागमः २ उपमानं ४ श्र्थापक्ति्वां ५। तत्राद्य" पचौन 

भ्रेधान्, यतो यदि प्रत्यत वस्ठुनः कारण वापक वा स्वात्, तदा 

तजनि्त्तौ वस्ठनो ऽपि निदत्तियैक्निमतो, वज्ञादिकारण्टच- 
लादिव्यायकनिदृत्तौ धरूमलादिभिग्रपालादिनित्तिवत् । न 

६ चार्थस्याध्यच्ं कारणं, तदभावे ऽपि देशादियवधाने ऽथेख 

भावात् । नापि यापक, तन्निटत्तावपि देशादि विप्रृष्टवस- 

नामनिवतेमानलात् । न॒ चाकारणाव्यापकनिटत्तावकार्यायाणय- 

निदटच्तिरूपपन्नातिप्रसक्तरिति । नाप्यलुमानं तदाधकं, धर्मि- 

साध्यधर्मसाधनानां खरूपासिद्धेः । तच हि धर्मिलेन किं 

10 सरवेज्ञो ऽभिप्रेतः १ सुगतादि"ः२ स्वेपुरुषावा ₹३। यदि 

सर्वेन्नः;, तदा कि तत्र साध्यमस्त १९ श्रसवेन्नल वा २। 

यद्यसत्चं कि तच साचनमतुपलम्भो १९ विर्द्धविधिः २ 

वक्कवादिंकं र वा । यद्यतुपल्भः कि सवेज्ञस्योत ९ तत्का- 

रणस्य २ तत्कायेखख २ तद्चापकसय ४ वा। यदि सवज, 

15 सो ऽपि कि खसंबन्पौ ९ स्वेखबन्यौ २ वा। खसबन्पौ 
चेननिरविंगेषण १ उतो पलयिलचणएप्राप्तलविगरेषणो ९ वा। 

आये परचित्तविगरेषादिभिरनैकान्तिको ऽतुपलम्भादिति डतु, 

तेषामनुपलस्मे ऽ्यसच्लानभ्युपगमात् । नाेपलिलक्षणमराप्त- 

लविशेषणः, सवच सवेदा च स्वेज्ञाभावसाधनस्याभावप्रसङ्गात् । 

20 न हिं सवेथायसत उपलसिलचणएप्राप्तत घटते, क्चित्कदा- 

चित्स्नो पलम्भाविनाभावित्वान्तस्य । एतेन सर्वसंबन्धिपचो ` 
ऽपि प्रद्याण्यातः । किं चारिद्धः सर्व॑संबध्यनुपललम्भो ऽस्वंविदा 
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परतिपन्तूमग्रक्यलात् । न खलु सर्वात्मना तज्ज्रनानां चाप्रति- 

पत्तौ तत्छबन्धौ सवज्ञानुपलम्भः प्रतिपत्त शक्यः । नापि 

कारणानु पलम्भ , तत्कारणस्य ज्ञानावर णादिकमेचयस्यानुमाने- 

नोपलम्भात् । एतत्साधकं चानुमान, युक्रयश्चाये वच्यन्ते । 

कार्यानुपलम्भो ऽप्यसिद्ध', तत्काथस्याविश्वाद्यागमस्योपलब्धेः । 

व्यापकानुपलम्भो ‹प्यसिद्ध., तद्भापकस्य सर्वायसाचात्कारिवस्या- 

नुमानेन प्रतते । तयाडि । श्रस्ि कशित्सर्वायसाक्तात्कारौ, 

तद्भदणसखभावलने षति प्रचो एप्रतिवन्धप्रत्ययलात् । यदयद्रहणएस्व- 

भावले सुति प्रचौणग्रतिबन्धक तत्त्सा्चात्कारि, यचापगतति- 

मिरादिप्रतिबन्धं लोचन खूपसाचात्कारोति नालुपलम्भादिति 

साधन सवज्ञाभाव साधयति॥ विरुद्धविधिरपि साच्ात्परपरया 

वा सरवैज्ञाभाव साधयति । प्रयमपच्वे सवंज्ञवेन साचादिरद्ध- 

स्यासवेज्ञतस्य क चित्कद्ा चिददिधानात्छवेच सवदा वा । तच्राद्य- 

पच्चे न सवच सवेदा स्वेज्ञाभाव- भिष्येत् । यचैव हि तद्धिधान तदैव 

तद्भाव, नान्यत्र । न डि करित्कदाचिद्ेविंधाने सवच 

सवेदा वा तद्मापकविरुद्धणोताभावो दृष्ट. । दितौयौ ऽपययुक्रो 

$वाग्दष्ट-, वेच सवदा वा सवज्धत विर् द्राखवेन्नलविधेरसभवात् । 

तत्छभवे च तस्येव सवज्ञलापत्ते सिद्ध न समौदितम् । परपर- 

यापि किं तज्लापकविषद्धस्य १९ तत्कारशविरद्भस्य २ तत्कार्य 

विरुद्धस्य ३ वा विधि सवेन्ञाभावमादिभेत् । न तावह्ाए्क- 

विद्ध विधिः । स डि खवेज्ञस्य व्यापकमखिलायंसाच्तात्कारिल्, 

तेन विरु तदसाचात्कारिल नियतायेयाहिल वा | तस्य च 
17 
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20 



९.१० षटदश्रंनसमुचय सटौक' | 

। 1 

10 

1 € 

20 

विधिः कचित्कदाचिन्तदभाव साधयेन्न पुनः सवच सवदा वा, 

तुषार शव्या पक्त विद्ध ग्रिविधानात्, कचित्कद् चित्तषार्- 
स शनिषेधवत्। कारणएविरद्ध विधिर पि क्रचित्कदा चिदेव शव॑ज्ञा- 
भाव साधयेत्, न सवच । सवेन्ननस्य हि कारणमगरेषकमेचयः | 
तदिर्द्रस्य कर्माच्चयस्य च विधिः कचित्कद्ाविदेव सवंन्नाभा- 

वमाधकः, रोमरर्षादिकारणएश्त विद्धा विधानात्, कचित्व- 

दाचिच्छौतकायरोमरर्षादि निषेधवत् । न पुनः साकल्येन्, 

सकलकमांप्रचयस्य सकचन सखभवाभावात्, क्चिदग्याद्मनि 

तश्याये प्रसाचयिथमाएत्ात् । नापि विर्द्धकायंविषिः। 

सवेज्ञतेन दि विरुद्धं किचिज््नलम् । तत्कायं नियता थे विषय 
वचः, तश्च विधिः। खच न साम्येन सवेन्ञाभाव साघ- 

येत् । यचैव हि तदिधिष्तक्रैवास्य तदभावसाधनसमर्थेलात्, 

शरोतविङद्धद दइनकायधृम विशिष्टप्ररे श एव शोतस्पश्ेनिषेधवत् । 

तन्न पिर्द्धविधिरपि श्वेविदो बाधकः ॥ नापि वक्गुलादिकं 

खवेज्ञसत्वानभ्यृपगमे तस्यातुपपत्या सिद्धलात्, तदुपपत्तौ च 
खदचनविरोधो नासि सवैन्ञो वक्गुवादिधमोपेतश्चेति । तन्न 
सवंज्ञस्यासक्ं कुतो ऽपि हेतोः शाधयितु शक्यम् ॥ नाणसवं- 

जलं साध्यं सवन्ञो ऽसवेज्ञ इत्येवं, विरोधस्याचायविशिष्टलात्। 

किं चाश्वेन्नतले शाध्ये सर्व्ञश्य प्रमाणविरद्धायवक्रुलं १ 

तदिपरौतं २ वक्रलमाचं र वा इेहुत्वेन विवक्धितम् । 

प्रथमो ऽसिद्धो डतु, सवेनञश्य तयग्डतायेवक्रलासभवात् । 

दितोयपच्ं तु विरुद्धः, दषटेष्टा विद्धा े वक्वस्य सवेज्ञने 
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सत्येव संभवात् । दतौवपके ऽपनेकान्तिकः, वक्रलमःचस्य 

सर्वज्ञलेन विरोधासंभवात् ॥ एतेन सुगतादिधमिपो ऽपि 

प्र्याख्यायि, प्रोक्रदोषानुषङ्गा विगरेषात् । किं च प्रतिनियतस्ुग- 

तादेः सर्व॑ज्ञतानिषेधे जन्येषा तदिधिरवश्वभावौ, विरेषरिषेधस्य 

ग्रषाग्यनुज्ञानान्तरौ यकलात्, “श्रयमन्राद्मणः' इत्यादिवदिति ॥ 

श्रथ सवुरुषानुररौरत्य तेषा मसव्चता वक्गलादे साध्यते । तन्न, 

विपक्त्तख व्यतिरेकासिद्या सदि ग्धविपचव्याटरत्तिकलात् सवनो 

ऽपि भविति वक्रापौति । तन्नातुमान स्वेन्ञनाधकम् ॥ 

नाप्यागमः । स॒ दि पौरषेयो ऽपौरुषेयो वा । न तावद्- 

पौरुषेयः, तस्वाप्रामाण्ात्, वचनानां गुणएवदक्तघौनतया प्रामा- 

शोपपत्तेः । किं चास्य कायं एवायं प्रामाण्ठाभ्येपगमान्न 

सवतः खरूपनिषेधे प्रामाण्य खात् । न चाप्रेषन्ञानाभावसाधकं 

किविदेदवाक्यमस्ति, “हिरण्यगर्भः सर्वज्ञः" दत्यादिवेद वाक्यानां 

तत्मतिपाद्कानामनेकशः वणात् ॥ 

नाणुपमान तद्वाधकम् । तत्खल्पमानो पमेययोरध्यचत्व 

सति गोगवयवत् स्यात् । न चागरेषपुरुषाः सवंन्ञख केन चिदृष्टाः, 

येग श्रगेषपुरुषवत्सवन्ञः सवेज्ञवदा ते” इत्युपमानं श्यात् ) 

श्रगरेषपुरुषदुष्टो च तस्टेव सर्वज्नलापत्तिरिति ॥ 
नाणर्थापत्तिस्तदा धिका, सवंज्ञाभावमन्तरेणानुपपद्यमानस्य 

कस्धा्यथेस्याभावात्, वेदप्रामा्छस्य च खवेज्ञे सत्येवोपपत्तेः । न 
हि गृएवदक्तरभावे वचसां प्रामाण्धं घटत इति न सर्वज्ञ 
बाधकसभवः । तद्भावे च प्रमाणएपञ्चकाप्रह्तिरष्यसिद्धा । तथा 

15 

20 
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यदुक्त `प्रमाणपञ्चकापृत्याभावप्रमाएविषयिलः, यदथनेका- 
न्तिकं, दिमपत्पलपरिमाएपिश्ा चादना प्रमाणएपञ्चका प्रत्ता 
वप्यभावप्रमाणगोचरत्वाभावादिति श्रमाणपञ्चक यच्न दृत्या- 
पास द्रष्टव्यम् ॥ यच्चोक्तं “स्वं वस्तुजात केन प्रमारेनः 
दरत्यादिः तदप्ययुक्त खुकलज्ञानावर एविलयोत्था विकलकेवला- 
लोकेन सकललोक! लोका दिवस्वेन्तलात्सवेन्सछेति । यच्चोक्तं 
चश्च्यादिरसाखाद्” इत्यादि, तदपि पर प्रत्यषयामाचरसमेवं 
अनक्ति, सवेन्ञस्यातीन्दरियन्नानिलेन कर एब्या पारनिर पेरलात् 
जिङदियव्यापारनिरपेच यथावख्यितं तरस्यतसेव वेदन, नतु 

10 भवदत्तद्यापारसापेक्च वदनमिति । बद्प्वादि कालतो 
ऽनाचनन्त ससार ” दृत्यादि, तदप्यसग्यकू, यगपत्छवेदनात् । 
न च तदसभवि दृष्टवात् । तथाहि । यथा खभ्यस्तसकलग्रा- 
स्वायं सामान्येन युगपदातिभाखते, एवमगरेष विगरषकलितो 
ऽपि । यथया चोक्तम् । 

15 यथा सकलश्रास्त्लायं ख्यत प्रतिभासते । 
मनच्येकचएेनेव तथानन्तादिवेदनम् ॥ ९ ॥ इति ॥ 

यद्चोक्त “श्रतोतानागतः" इत्यादि, तदपि खप्रणेत्रज्ञानि- 
लमेव ज्ञापयति, चतो वद्यपौदा्नीं तनकालापेच्यातौतानागत- 
वस्त॒नौ अखतौो, तथापि यथातोतमततकाले ऽवर्तिंषट यथा च 

20 भावि वतिश्यते, तयेव तयो" साचात्कारितेन न कश्चनापि . 
दोष इति सिद्धः सुखा दिवत्सुनिितारभवद्वाघकप्रमाएलात् 
सवेज्ञ दति ॥ 

&द 
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अरय दिकुपटाः प्रकटयन्ति । ननु भवलु सुनिशितारुभव- 

इाधकप्रमा णएताव्वेन्न सिद्धिः । कि वस्य कवलाहार् दति न 

ग्टव्यामहे । तथाडि । केवलिनः कवलाहारो न भवति, 

तत्कारणणभावात्, न च कारणमवे कार्स्योत्यत्ति., अति- 

प्रसक्तं । न च तत्कारणणभावो ऽसिद्ध, आ्राहारादाननिदान- 

श्रते बेदनादरिषट् एकस्यापि, तस्य केवलिन्यभावात् । तथादि। 

न तावत्तस्य वेदनोत्पद्यते, तद्वेद नयस द ग्धरन्जस्था निकलात् । 
सत्यामपि बेदनाया न तस्य तत्कृता पौडा, अनन्तर्शोचलात् । 

वेयाटृत्यकरण तु भगवति चलो क्यपज्ये न संभवल्ेवेति । ईर्या- 

पथं पुन. केवलज्ञानादर द्वयात् सखम्यगवलो कयत्यसौ । सयमस्तु 

तस्य यथाख्यातचरि चिणो निष्टिताध॑ल।दनन्तमौयैलाच नादहार- 

कारणो भवति । प्राणटत्निरपि तस्यानपवर्त्याय्टादनन्तवोयेला- 

खान्यथासिद्धेव । घमेचिन्तावसरसपगत, निष्टिताथैलात् । तदेवं 

केवलिनः कावलिकाहारो बडदोषदुलानन घटत दूति॥ 

श्रचोच्यते। तच यत्त वदूचान “तत्कारणभावात् दति 

साधन, तद्सिद्ध, श्रादारकारणस्य वेदनौयस्य केवलिनि तयेव 
सद्धावात् । तथा च किमिति साशारौरो खितिः पराक्रमी न 
स्यात् । प्रयोगो ऽच । स्वात्केगलिनो भुक्ति, खमयषामयौकलात्, 
पूवेशुक्तिवत् । सामगो चेच पर्याप्रव वेद्नौयोदय श्रादहारपक्ति- 
निमित्त तेजसग्ररौर दौर्घायुष्च चेति। खा च समयापि केवलिनि 
समल्ि। चद् पि दग्धरन्नुस्धानिकल वेदनौ यस्यो चते, तदष्यना- 
गमिकमयुक्तियुक्त च, श्रगमे ऽत्यन्तसातोदयस्य केवलिनि प्रति- 

10) 
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१३४ षडदश्ेनसमसुच्चय' सटौक । 

पादनात् । युक्तिरपि, चदि धातिकमेचयाज्चरानादयस्लस्य भवेयुः 

वेदनोयोद्धवायाः दचृधः किमायात येनासौ न भवति । न 

तयोन्डायातपयोरिव सहानवसख्थानलच्णो भावाभावयोरिव 

परस्परपरिदहारच्च्णी वा कञ्चिददिरोधो ऽसि सखातासातयोर- 

5 न्तञुहतेपरिवतेमानतया सातोदयवत् श्रषातोदयो ऽपस्तौत्यन- 

न्तवोयले सत्यपि शरौरबलापचयः चुदद्वपौडा च भवत्येव । 

न चाहारग्रहण तस्य किचित्वृयते केवलमाहो पुरुषिकामाच्र- 

मेवेति । यदुच्यते “वेदनोयस्योदौरणाभावाव् प्रभ्रततरपुद्गलो- 

दयाभावः, तदभावाचचात्यन्त पोडाभाव” इति, तदयुक्र, 

10 तूर्वादिगुणखानकेषु वेदनोयस्य गणश्रेणोसङ्धावात्, प्रचरपुङ्ग- 

लोदये सत्यपि तत्कुतपौडाच्यलसेव दशनात्, जिने सातोद्- 

यवत्, प्रच्रपुद्धलोदयाभावे ऽपि तौत्प्रदभेनाचेति । यदथ्- 

च्यते श्राहाराकाङ्खय चृत्, सा च परिग्रदवुद्धिः, सा च 

मोदनोयविकारः, तस्य चापगतलात्कवलिनो न सुक्तिः” दति, 

15 तद्सग्यकू, यतो मोहनोयविपाकात्वुन्न भवति, तददिपाकख 

प्रतिपचभावनानिवतेमानलात्, कोधादौनां तथोपरमो पलः । 

तदुक्त “उवसमेए इणे कोह” इत्यादि । न च चुदेदनौय 
तददिपच्चभावनया निवतेमान दृष्टम् । श्रतो न मोहविपाक- 

खभावा चुदिति । एतेन यदुच्यते 

%0 “श्रपवत्य॑ते छताथे नायु्ञानादथो न रहौयन्ते । 
“जगदुपञ्तावनन्त वौयं कि गतदषो भुक्तिः ॥“ 

दूत्यादि निरस्ठ, एवविधौदारिकलादिसामयोसद्धावेन च्छद्म- 



जेनमतम् । १३५ 

द्यावद्ायामपि केवलिनो ऽभुक्तिप्रसक्तेः । समस्तवोर्यान्तरायच्च- 

याभावाच्छदामस्यस्य युक्तिरिति चत्, तदयक्रम्। यतः, 

कि तच्रायुष्क्यापवतेन स्यात्कि वा चतुणां ज्ञानानां कातचि- 

द्ानिः खात्, येन युक्ति । तेन यथा दौघेकालसख्थितेरायुष्क 

कारणमेवमाहारो ऽपि, यथासिद्धिगतेबुपरतक्रियाध्यानचर- 

मणः कारण, एव सम्यक्तादिकमपोति, श्रनन्तवोयतापि 

तस्याहारय्हणे न विरुध्यते यथा तस्य टैवच्छन्दारौनि 

विश्रामकारणनि गमननिषोदनानि च भवन्ति, एवमादहारक्रि- 

यापि, विरोधाभावात् । न च बलवत्तरष्य वोयेवतो ऽच्यौ यसौ 

चद्भिचारात् । किं चागमो ऽपि केवलिनो शुक्तिं प्रतिपाद्- 

यति । तथाहि तच्चायेसूचम् [< , १ १] । “एकादश जिने” 

द्रति । वास्या । एकादश परौषदाः चृत्िपासाश्रौतोष्णदश्रम- 
शकचर्याशय्यावधरो गदणस्पष्रेमलाख्या जिने केवलिनि 

भवन्ति, तत्कारणस्य वेदनोयस्याद्यापि विद्यमानलात् । न च 

कारणानुष्छदे काश्यो च्छेदः खुभाव्यते, श्रतिप्रसक्ते' । श्रत एव 
केवच्िनि वचुदेदनोधपोडा संभायते, किं लसावनन्तवीर्चलान्न 

विहलौभवति, न चासौ निष्िताथौ निःप्रयोजनमेव पौडां 

सहते, न च शक्यते वत्तु ““एवग्चतमेव भगवतः प्ररौर, यदुत 
चुत्पोडया न बाध्यते दति, श्रनुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धलात् । 

| | 0 

तथाहि । केवलिश्ररौरं चुदादिना पौद्यते, शरौरलात्, 20 
श्रस्मदाद्यधिष्ठितशरौरवत्। तथा । यया तच्छरीरं खभावेन 
्रखेदादिरदहित, एवं प्रचपादहाररदहितमपौत्यपकनौ यमेव, श्रम - 
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माणएकलात् ! तदेव देशो न पूवेकोरिकालस्य केवलिख्ितेः 

सभवादौ दारि कश्रौर सितश्च यथायुष्वं कारणमेव प्रचेपादारो 
ऽपि । तथाहि । तैजसगश्ररौरेण श्छदूरुतस्याभ्ववदतस्य खपर्याछ्या 
परिणाभितस्योत्तरोत्तरपरिणामक्रमेणौदारिकशरौरिणामनेन 

$ प्रकारेण चदुद्धवो भवति । वेदनौयोदये चेयं समयापि 
सामगो भगवति केवलिनि सुभवति । तत" केन इहेतुनास्मै न 
शुक्र इति। न च घातिचतुष्टधस्य चुदेदनोय प्रति सदहका- 
रिकारणभावो ऽस्ति येन तदभावान्तदभाव इत्यच्यते । इति 
सिद्धा केवलिभुक्किः। तथा प्रयोगश्चाच । केवलिनः प्रत्तेपा- 

10 हारो भवति, कवलाहारकेवलिलयोर विरोधात्, सातवेदनौ- 
यवदिति । दति केवलिभुक्रिव्यवस्थापनखलभिति ॥ 

श्रय तक्लान्याद् । 

जोवाजौवो तथा पुण पापमासवसंवरौ । 
बन्धो विनिजंरामोक्षौ नव तच्वानि तन्मते ॥४७॥ 

15 व्याख्या ॥ चेतनालक्षणो जैव, तदिपरौ तलचणएस्वजौोव । 
धर्माधर्माकाग्कालपुद्धलमेदेन लसौ पञ्चधा व्यवस्थित । श्रन- 
योरेव दयोजंगदर्तिंनः रुवं ऽपि भावा च्रन्तर्भवन्ति ¦ न हि 

ज्नानाद्यो रूपरखादयश्च द्र्यगणएा उत्केपणादौनि च कर्माणि 
सामान्यविग्ेषसमवायाश्च जौवाजौवयतिरेकेणत्मधिति लभन्ते, 

० तद्धदेनेकान्ततस्तेषा मनुपलम्भात्, तेषा तदात्मकनेन प्रतिपत्े, 
अन्यया तदसच््प्रसङ्गात् । बौ द्धादिपरिकल्ितद् खादितल्लानि 



ॐ 
जनमतम् । 

नो उाजोवान्ां एयग्जात्यन्तरतया न वक्र्यानि, जोवाजोवरा- 
शिद्रयेन भवेस जगतो याप्तवात्, तदयाप्तस्य श्रशरष्टङ्गतुखखय- 
चात् ॥ तदं युण्ठपापाखवादौनामपि ततः एयदपादान न 
युक्गिप्रधान शात्, राशिद्धयेन सवस व्याप्तवादिति चेत् । न, 
पु्ादौनां किप्रतिपत्तिनिराषा्ंतात, श्राखवादौनां सकारणए- 
सखारमुक्रिप्रतिपादनपरलाद्वा यगुपादानस्यादृष्टता । यथा च 
खवरनिजेरयोमोकहेतुता श्राखवस्य बन्धननिबन्धनलं यु्ायुण्- 
दिमेदवबन्धस्य च ससारडेतुल तथागमात्रतिपत्तयम् । तच पुश्छ 
एभाः कमेषुद्गलाः रे । त एव लग्टभा पाप ४। आखवति 
कमे यतः ख ्राखवः कायवाञ्चनोव्यापार", पु्ठापुण्छडेतुतया 
चासौ दिविधः ५। ्राखवनिरोधः सवरः, युभिष्मितिधर्मानु- 
म्रचादोनां चाखवप्रतिबन्धकारिलात्, ख च दिविधः सर्वदेश- 
भेदात् ६ । चोगनिमित्तः सकषायस्ात्मनः कर्मव्गेणापुङसौ 
शेश विगरेषो बन्धः । स च सामान्येनेकविधो ऽपि प्ररतिस्ि- 
त्यनुभागप्रदे भेदेन चतुर्धा, पुनरेकैको ज्ञानावरणएणदिमूल- 
्रशृतिभेदादष्टधा, पुनरपि मत्यावरणदितदुत्तरप्ररुतिभेदादने- 
कविधष । श्रय च कञ्चिन्तौथैकरलादिफलनिवैतकलात््म्स्तः, 
श्रपरञ्च नारका दिफलनिवेतेकलवादप्रशस्तः, प्रशरसताप्रशस्तपरिणः- 
मोहूतस्य कमण सुखदुःखसबेदनौ यफलनिवंतकतवात् ७ । 
रात्मसष्क्तकमेनिजेरणएकारण निजेरा दाढशविधतपोरूपा सा 
चोकृष्टा शएक्तष्यानरूपा “तपसा निजंरा च” [तच्वायाधिगम० ९,द] 
दति वचनात्, ध्यानस्य चान्तरतपोषूपतात् ८ । विनिङुक्रा्े- 

18 

१९१ 

| > 0 

[प | 44 

20 



१३ षडद्नसमुचय सट) क ¦ 

घबन्धनस्य प्राप्रनिजखरूपस्यात्मनो लो कान्ते ऽवस्थानं मोद", 

वन्धविप्रयोगो मीच दति वचनात् । < ॥ तानि नवसख्यानि 

तत्वानि तन्ति जैनमते ज्ञातव्यानि ॥ 

अय श्रासकार एव तछलानि क्रमेण व्याख्याति । तच 

यथोदे निदं इति न्यायात् प्रथम जौवतक्वमाह । 

तच ज्ञानादिधमेभ्यो भिन्राभिन्नौ विदत्तिमान् । 
शुभाशुभकम॑कतौ भाक्ता वमफलस्य च ॥ ४८ ॥ 
चैतन्थलक्षणा जीवो यथेतददिपरौतवान् । 
अजीवः स समाख्यातः पुण्यं सत्कमयपुद्गलाः॥४९। 

10 चुग्प्रम् ॥ तत्रेति निर्धारणाय" । ये ज्ञानद् शेनचारिच्रसुखद् - 

खरौ यंमव्याभव्यलसच्चप्रमेयलद्रव्यलप्राणएधारिलक्रो धादिपरि णत - 

लससारितल्सिद्धवपरवस्तुवाटत्तवादय. खपर पर्याया जवस 

भवन्ति, ते ज्ञानादयो धर्मां उच्यन्ते । तेभ्यो जौवो न भिन्नो 

नाणयभिन्नः, कि तु जात्यन्तरतया भिन्नामिन्न'। यदि हि 

ज्ञानादिधमंन्यो जौोवो भिन्न" स्वात्, तदा रह जानामि, 

“द पश्यामिःः, “चह ज्ञाता”, “चहं द्रष्टा, “श्रह सुखितः", 

“अह भय." चेत्याद्यभेदम्रतिभासो न स्यात् । ्रस्ति च सवप्राणिनां 

सो ऽमेदप्रतिभाश' । तथा यद्यभिन्न' खात्, तदा “च्य धर्मः, 

“एते घर्मा” दति भेदवुद्धिनं स्यात् । अस्ति च सा । अ्रथवा- 

2० भिन्नताचां ज्ञाना दिरवधर्माणमेक्य ख्यात्, एकजोवाभिन्नलात्। ˆ 

तया च “मम ज्ञान मम दभन चास्ति इत्याटिज्ञानादिभियो- 

मेदप्रतौतिने स्यात् । अस्तिचषा। ततो ज्ञानादिधर्मेभ्व 

(94; 
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जैनमतम् । १३९ 

मिन्नाभिन्न एवण्युपगन्तय' । श्रनेन धमेधरिणोरवे गे षिकाद्यभि- 

मत भेदेकान्त सौगतख्ौछत चामेदेकान्त प्रतिक्षिपति, सौग- 
तेनापि वुद्धिक्षणपरपरारूपस्वात्मनो धमिलेन स्यौकारात् ॥ 

तथा विविध वतेन विद्धन्तिनेरामरादिपर्यायान्तरानुस्षरण, 

तद्वान् तिटत्तिमान् । अनेन भवान्तरगा{सिनमत्म्मानं प्रतिं 

विप्रतिपन्नाश्चार्वाकान् कूटखनित्यात्मवादिनो नेयायिकादौनि- 

रस्यति ॥ तथा प्टभाष्टभानि कर्माणि करोतौति शएभाशम- 

कमेकर्तां ॥ तथा सखक्छतस्य कर्मणो यत्फल सुखादिक, तस्य 

सात्ताद्धोक्ता च । चकारो विशेषणाना सबुच्चये । एतेन विशेष- 

णएद्रयेनाकर्तार सुपचरितदत्या भोक्तार चात्मान मन्यमानाना 

साख्यानां निरास ॥ तथा चेतन्यं माकारनिराकारोपयोगात्मक 

लक्षण खरूप यस्य, स चेतन्यलच्ण' । एतेन जडखषूपो नैया- 

यिकारिखमत श्रात्मा व्यवच्छिद्यते एवविश्ेषणो जवः 

समाख्यात दत्यतचापि सबन्धनोयमिति ॥ 

अचर चार्वाकाखचयन्ति यथा। दृह कायाकारपरिरतानि 

चेतनाकारण्ड्डतानि श्ूतान्येवो पलभ्वन्ते। न पुनस्तेभ्यो यति- 

रिक्री भवान्तरयायो यथोक्रलकच्णए' कश्चनाप्यात्मा, तत्सद्भावे 

प्रमाणभावात् } तथाहि । श्नव्यतिरिक्रात्मसद्वावे क्ति प्रत्य 

ग्रमाण प्रवतेतो तानु मानम् ! न तावत्मल्टच्, तस्व प्रतिनियतेद्धिय- 
सवद्धरूपा दिगो चर तया तददिलचणे जौवे प्रटत्यनुपपन्तेः । न च 
“घटम वेद्मोत्यदम्त्यये ज्ञानकर्ततयात्मा शतव्यतिरिक्' प्रति- 
भाति” इत्यसिधातय, तस्य “स्थली ऽह “कृष्णे ऽद इत्यादि- 

१1 
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वच्छरौर विषथलय्येवोपपन्ते । न खलु तत्मत्ययस्या त्मा लम्बन - 

तमस्ति, श्रात्मनि स्ोल्यादिधर्मासभवात् । तथा “वरमह 

वद्धि" इत्यस्यापि प्रत्यस्य न ग्ररोरादन्यो भवत्यरिकल्यित. 

कश्चनायात्मालस्बनलेन ख्रें ऽपि प्रतोयते । श्रप्रतौतस्यापि 

कल्यने कल्यनागौ रव प्रतिनियतवस्दुवयवस्धाया श्रभावञ्च स्यात् । 

न च “जडर्ूपस्य श्रौरस्य घटादेरिवादप्रत्ययो ऽनुपपन्न 

दति वा, चेतनायोगेन तस्य सचेतनलात् । नच “सा 

चेतना जौ वकतुंका” इति वाच्य, तस्याग्रतो तलात् । तत्कतव- 
मयुकत, खपुष्यादेरपि तत्मसद्गात् । ततः प्रभिद्धलाच्छरोरखेव 

चेतन्य प्रति कर्तृल यक्र, तदन्यब्यतिरेकानुविधा यिता । 
प्रथोगश्चाच । चत्तल् यस्छाचययतिरेकावनुकरोति तत्तख 

काय, यथा घटो (टत्िण्डस्य । श्रौरस्यान्यव्यतिरेकावतुक- 

रोति च चेतन्यम् । तस्मात्तत्कर्तृवम् । च्रचयव्यतिरेकसमधि- 

गम्यो हि सर्वच कार्यकारणभाव । तौ चाच विद्येते, सति 

श्ररोरे चेतन्योपलब्धे', श्रसति चानुपलय्े । न च “श्टतश्ररौरे 

चेतन्यासुपलसेसदन्वयव्यतिरेकानुविधायिलमसिद्ध” इति वाच्य, 
सृतावसायां वायुतेजसोरभावेन श्ररौरस्यैवाभावात्, विशिष्ट 
ग्रतसयो गद्येव शरौरलप्रतिपादनात् । न च श्योराकारमाओ 

चेतन्योत्यत्तियैक्रा, वि्रलिखिततुर ङ्गमादिष्वपि चैतन्योत्पत्ति- 
प्रसङ्गात् । तत सिद्ध शररौरकार्सेव चेतन्यम् । ततश्च चैतन्य- . 

सहिते श्ररोर एवाद्प्रत्ययोत्यन्ति प्रसिद्धा । इति न प्रत्यच- 

प्रमेय श्रत्मा। ततश्ाविद्यमान एव। प्रयोगश्चा्। 
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नाख्यात, शअरत्यन्ताप्रत्यचचात् । यदत्यन्ताप्रत्यच्च तन्नास्ति, 

यया खपुष्यम् । यच्चास्ति तम्मत्यच्वेण गद्यत एव, यथया घटः । 

श्रणवो ऽपि इप्रत्यद्वा. कि तु घटादिकाचतया परिएतास्त 

प्रत्यचलसुपयान्ति न पुनरेवमात्मा कदाचिदपि प्रत्यच्तभावसु- 

यगच्छति । ्रतो ऽचान्धन्तेति विशेषणमिति न॒परमाणएभिव्ध- 

भिचार दति ॥ १ ॥ तथा नाप्यनुमान शतव्धतिरिक्रात्मसद्धावे 

प्रवते, तस्याप्रमाणएलात्, प्रमाणएत्रे वा प्रत्यच्तवाधितप्रयो णन- 

न्तर प्रयुक्रलेन हेतोः कालात्ययापदिष्टलात् । शरोरव्यतिरि- 

क्रात्मपच्चो हि प्रत्यचेणेव बाध्यते । कि च | लिड़लिद्धिसंबन्ध- 

सरणपरव॑क द्यनुमानम् । यथा । पूर्वं महानसादावध्रिधूमयोलि- 

द्वि लिद्गयोरन्वयव्यतिरेकवन्तमविनाभावमध्यच्ेण ग्टदोला, तत 

उत्तरकाल क्चित्कान्तारपवेतनितम्बादौ गगनावलम्विनौं धम- 

लेखामवलोक्य प्राग्गृदोतखवन्धमदुस्मरति । तद्यथा । यत्र यच 

धूमस्तत्र तच ॒वद्छिमद्रा्च, यथा महानसादौ । धूमश्चाच 

दृश्यते । तस्माद दधिना पौ भवितव्यमित्येव लिद्ध यदहणसन्धस्मर- 

शाभ्या तच प्रमाता डतभुजमवगच्छति । न चेवमात्मना 

लिक्गिना साधं कस्यापि लिङ्गख प्रत्यचेण सुबन्धः सिद्धो ऽस्ति, 
यतस्तत्सबन्धमनुसरत पुनस्तकषिङ्ग द शेनान्नोवे स प्रत्यय खात् 

यदि पुनर्नोवलिङ्गयो प्रत्यत सबन्धसिद्धिः स्यात्, तदा 

जोवस्यापि प्रत्यचलापत््यानुमानवेचथ्यं स्यात्, तत॒ एव जौव- 

सिद्भरिति। न च वक्तव्य “सामान्यतो दृष्टातुमानादादित्यगतिव- 

ष्नोवः सिध्यति, यथा गतिमानादित्यो देशान्तरपािदर्भनात्, 

15 

20 
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प्रमाणाभावात्” इत्यादि, तदस्मौ चिता भिधान, म्रत्यचस्येव 

तत्बद्धषे प्रमाणस्य सद्धावात् । तयादडि । “सुखमहमनुभवानिः" 

दत्यन्योन्यविविक्रनज्ञेयन्ञाटन्ञनेाज्ञेखो प्रतिप्राणि खेसवेद्यः प्रत्ययो 

जायमानः स्वेद्यते । न चाय मिथ्या, बाधकाभावात् । नापि 

सदिग्ध, उभयको टिसस्पशाभावात् । न वचेत्थश्चतस्यास्यानालम्ब- 5 

नव युक्रः रूपादिन्नानानामष्यनालम्बनलप्रसङ्गात् । नापि 

प्ररो रालम्बनतल, बहि कारएनिरपेचान्त कर व्यापारे णोत्यन्तेः। 

न खलं गश्ररोरमिल्थग्रताद्प्रत्ययवेद्य, बदहदिःकर एविषयत्वात् । 

श्रत. शरौरातिरिंक्र क्िदेतस्यालग्बनश्चतो ज्ञानवानर्थो ऽभ्य् 

पगन्तव्यः, तस्येव ज्ञाढलो पपत्ते. । स च जोव एवेति सिद्धः 10 

खसवेद नवेदयापरत्ययो त्पाद युक्तः, न लचेतनः प्रत्यचलच्छ श्रात्मा ॥ 

तथा यदुक्त “चेतनायोगेन स ॒चेतनलाच्छरौरसयेवा हपरत्ययः” 

दत्यादिः तदपि प्रलापमाच, यतश्चतनायोगे ऽपि खयं चेतनस्यै- 

बाहप्रत्ययोत्पादो युक्तः, न लचेतनस्य । यथा पर सहखप्रदौप- 

प्रभायोगे ऽपि खयमप्रकाशखदूपस्य घटस्य प्रकाग्रकत् न दृष्ट, 15 

कि तु म्रदौप्येव, एव चेतनायोगे ऽपि न खयमवचेतनस्य 

दि दस्य ज्ञात्व, कि लात्मन एवेति तस्येव चाहप्रत्ययोत्यादःः । 

यो ऽपि “खूलोऽद" ““हृशोऽद" इत्यादिमरत्यय. ससुल्लखति, 

सोऽप्यात्मोपकार कलेन शरौोरे जायमान ओौपचारिकं एव, 

अरत्यन्तोपकारके यत्ये “त्रहमेवाय दूति प्रत्ययवत् ॥ तथा 2 
शरौरस्येव चेतन्य प्रति “करेल” इत्यादि यद्ष्यवादि वादि- 

रवेण, तदप्न््त्तवचनरचनामाचरमेव, चेतनायाः श्ररौरेए 
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सहानयव्यतिरे काभावात् । मन्तमृङ्छितप्रसुश्चानां तादुश्रशरीर- 

सद्धावे ऽपि न तथातरिधं चेतन्यसुपलभ्यते । दृश्यते च केषाचित् 
छश्रतरशरोराणमपि चेतनाप्रकषे, केषारिित् सयृलदेहानामपि 

तद्पकषे । ततो न तदन्यव्यतिरेकानुविधायि ङतन्यम् । 
रतो न॒ तत्कायेम् । किच । न हि चेतन्यम्य श्चूतकारयसे 
किमपि प्रमाणमुपलम्भामहे । तथयाडि। न॒ तावत्म्य्त, 

अरतौ द्ियविषये तदपरवतेनात् । न दत्यन्नमनुत्यन्न वा चेतन्य 
शतानां कायेमिति प्रत्यच्वयापारसुपेति, तस्य खयोग्यसन्निहि- 
ता्थग्रहणएदूपत्वात्, चेतन्यस्य चामूर्तलेन तद योग्लात् । न च 
““्रतानामद काथ” इत्येवमात्मविषय शतकाचल प्रत्यच्चमवग- 
न्तुमल, कायंकारणभावस्यान्यव्यतिरेकसमधिगम्यत्वात् । न च 
खतचेतन्या तिरिक्ः कञचिदयौ तदुभयान्वयव्यतिरेकज्ञाताभ्य- 
पगम्यते, श्रात्मसिद्धिप्रमङ्गात् ॥ तथा नानुमानेनापि सैतन्यश्य 
खतकायेच प्रतौयते, तस्यानभ्युपगमात्, परत्यचमेवेक प्रमाण 
नान्यदिति वचनात् । च्रभ्यपगसेऽपि न ततो विवच्वितार्थ्रतौ- 
तिसिद्धि । नतु कायाकारपरिणतेभ्यो श्तेभ्यश्चेतन्य समुत्य- 
यते, तद्खाव एव चेतन्यभावात्, मदयाङ्गभ्यो मदशज्रिवदित्या्- 
नुमानाद्धवत्येव चेतन्यस्य श्तका्यवसिद्धिरिति चेत् न, 
तद्धात्र एव तद्धावादिति इतोरनेकान्तिकलात्, तावखाया 
तद्भावेऽपि चेतन्यस्याभावात् । स्धादेतत्, एयिवयेजो वायुलच- 
णण्डतचतुष्टयसमु दथजन्य हि चेतन्ट, न च खतशरौरे वायु 
रस्ति, ततस्तद् भावात्तच् चेतन्याभाव दति न तच अभिचार । 
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श्रचोच्यते ति । एषिरे तन्न वात सुतरां सभायत एव । कि 

च । यदि तच वायुवेकद्याच्धेतन्यस्ाभावः, ततो बस््यादिमिः 

सपादिते वायौ तत्र चेलन्यमुपलभ्येत । न च तच तत्छपादिते 

ऽपि वायौ चेतन्यसुपलभ्यते श्रय प्राणापानलच्णवायोरभावान्न 

त्र चैतन्यमिति चेत् । न, श्रन्ययतिरेकानुरिधायिला- 

भावान्न प्राणपानवायोसखेतन्य प्रति डतुता, चतो मरणा- 5 

द्वस्ायां प्रचुरतर दो घेश्वासोच्छरासस्षभवे ऽपि रेतन्यस्यात्यन्त- 
परिचयः । तया ध्यानस्िभितलो चनस्य सटतमनोवाङ्का ययो गस्य 

नित्तरङ्गमहोद धिकल्यस्य योगिनो निरद्धप्राणपानस्यापि 

परमप्रकषेप्राप्रश्चे तनो पचय' समुपलभ्यते । श्रय तेजसो ऽभावान्न 

दनावस्थाया चेतन्यमिति चत्, तदि तच तेजस्यपनौते सति 

कथ न चेतनो पलभ्यते । कि च । खतावख्ायां चदि वायुतेज- 

सोरभावेन चेतन्याभावो ऽभ्युपगम्यते, तदं म्टतगशररौरे कियदे- 
लानन्तर समुत्यन्नानां छम्यादौनां कथ चैतन्यम् । ततो यत्कि- 

चिदेतत् । किं च । न चेतन्यं श्रतमाचकारणम् । तथा षति 

दन्यस्य शतमा चजन्यखभावलरान् तेषामपि तव्नननखभावलात् 15 
स्वेदा स्व॑ घटादौ पुरुषादि ख्िव चक्रदेतन्योत्पादौ मवेत्, 

निभित्ताविग्रेषात् । एवं च घटादि पुरूषयोर विग्रेषः स्यात् । ननु 

कायाकारपरिणामप्राणापानपरिय वद्यो तेन्यश्चेतन्यमुपलभ्यत 

रति वचनान्न पूर्दोक्तो ऽतिप्रसङ्गदोषादकाश् इति चेत् । तन्न, 

बन्मते कायाकारपरिणामस्येवानुपपद्यमानलात् । तथाददि । स 2 

कथ्ाकारपरिणमः कि एचिव्यादिश्तमाचनिबन्धन उत वश्च 
19 

कमि 0 
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न्तरनिमित्त उतादेतुक इति चयो गति । तच न तावदाद्यः 
पचः कचौकरणोयः, एधिव्यादिसत्तायाः सर्वच सद्धावात् 
सवेत्रापि कायाकारपरिणमप्रसङ्गः । तथाविधसराम्या दिभावसह- 
कारिकारणवेकल्यान्न सरवै तमङ्ग दति चेत् । तन्न, यत 
सोऽपि साग्यादिभावौ न वस्न्तरनिमित्त, तच्लान्तरापत्ति- 
प्रसङ्गात्, किं तु यियादिसत्तामाचनिमित्त, श्रतस्तस्यापि 
सवे्रायविगेषेण भावप्रसङ्गात् कुत सहकारिकारणैकलमिति। 
श्रय ` वस्लन्तरनिमित्तः" दति पचचस्द्ययुक्त, तथाभ्युपगमे 
जोवसिद्धिप्रस्गात् । श्रयाहेतुक , तरि सदाभावादि्रसद्गः, 
नित्य सललम वा हेतोरन्यानपेचणादिति वचनात् । तन्न 
वन्ते कायाकारपरिणमः संगच्छते । तदभावे तु दूरोत्सा- 
रितमेव प्राणपानपरिग्रहव्वममोषां श्तानामिति त्ेतन्य 
न॒गतकायमित्यतो जौवगुण एव॒ चेतनेत्यभ्येपगन्तव्यम् । 
कि च। गुणम्रत्यक्चलाद्त्मापि गुणौ प्रत्य एव । प्रयोगो 
यथा । प्रत्य श्रात्मा, स्मृतिजिन्नासाचिकौर्षाजिगमिषासग्र- 
यारिज्ञानविभरेषाणं तङ्ुणणनां खसवेदनप्रत्य्वात् । दह 
यस्य गुणः प्रत्यच्चाः स प्रत्यचो दृष्टः, यथा घर दूति । प्रत्यच- 
गृण्च॒ जोव. । तस्मात्रत्यच" ॥ श्राह पर । श्रनैका न्तिका 
ऽय हतुः, यत श्राकाग्रगुण" श्रद् प्रतयः, न पुनराकाशम् । 
तद्युक्त, यते नाकाश्गुण शब्दः कितु पुद्लगृणः, एेद्धि- 
यकलात्, रूपादिवत् । एतच पुद्गलविचारे समर्थिते । 
च्चा । नतु भवतु गुफानां प्रत्यचलात्तदभिन्नल्ाहु णिनेः ऽपि 
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्र्यक्तवन् । करि तु देह एव न्ञानादयो गुष्ण उपलभ्यन्ते । 

श्रतः ख एव तेषा गणौ युक्तः, यथा रूपादौनां घट । प्रयोगो 

यथा । ज्ञानाद्यो दे हग णा एव, त्वो पलभ्यमानलात्, गौर- 

छशस्यूलल दिवत् । श्रचोच्यते । प्रव्यनुमानवाधितो ऽय पचा- 

भास । तद्धेदम् । देहस्य गणा ज्ञानादयो न भवन्ति, तख 

मूतंल्ाच्चाचृषलाद्रा, घटवत् । श्रत सिद्धो गृणप्रत्यच्लाहुणौ 
जवो ऽपि प्रत्यक्षः । ततश्वादम्त्ययग्राद्य प्रत्यमात्मान निज्भू- 

वानस्याखावणएः शब्द इत्यादिवत् प्र्यचविर्द्धो नाम पकच्छभास्च । 

तथा वच्छमाणात््माख्िलानुमानसद्भावात् नित्य" शब्द दत्यादि- 

वद्नुमानदिर्द्धो ऽपि आबालगोपालाङ्गनादिप्रसिद्ध चात्मान 10 

निराक्वेतः “नासि खये. प्रका शरकर्ता" इत्यादि वल्लोकविरोधः। 

“रह नाह” चेति गदतः “माता मे वन्ध्या इत्यादिवत् 

खवचनविरोधश्च । तथा प्रतिपादितयुत्तयात्मनः सखसवेद्नप्रत्य- 

चत्वा दत्यन्ताप्रत्यच्लादिति हेत्रप्यसिद्ध दति सितम् ॥ तया- 

नुमानगम्यो ऽष्छात्मा } तानि चामूनि । जौवच्छरीर प्रयनव- 
ताधिष्ठित, इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्, रथवत् । १ ओर- 

चादोन्युपलस्विषाधनानि कठेप्रयोज्यानि, करणलात्, वास्पा- 

दिवत् ।२। देदस्यास्ति विधाता, श्रादिमन्मतिनियताकार- 

लात्, घटवत् । यत्पुनरकटेक तद्ादिमत्रतिनियताकारमपि 
न॒ भवति, यथाभविकार' । यः खर्दहस्य कर्तां स॒ जीव । 

प्रतिनियताकारव मेवादौनामष्यस्ति न च तेषां कञिद्दिघा- 
तेति तेरनेकान्तिको तुः सात् । श्रतद्ध वच्छेद्ाच॑मादिम- 
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त्रविरेषणं द्रष्टव्यम् । ₹ । तयेद्धियाणमस्ययिष्ठाता, करण- 

लात्, चथा टण्डचक्रा दनां कुलालः । ४ । विद्यमानभो क्क 

श्ररोर, भोग्यलात्, भोजनवत् । यञ्च भोक्ता स जौवः। ५। 

श्रय साश्यविर्द्साधकलादिरुद्धा एवते हेतवः । तथाहि । 

घटादौनां कर्चादिरूपा कुम्भकाराद्यो मूर्ता श्रनित्यादिख- 

भावाश्च दृष्टा टति। ्रतो जौवो ऽप्येवविध एव सिध्यति । 

एतदिपरोतश्च जौव दृष्ट इति । श्रत: साध्यविरुद्धसाधकला- 

दिरुद्धल डेदढनामिति चेत् । न, यतः खल् ससारिणे जौवसछा- 

एकमंपुद्गलवेष्टितलेन सश्ररोरलात् कथ चिन्ूतेला नाय दोषः। 

तथा ूपादिज्ञान क्चिदाित, गुएलात्, रूपादिवत् । ६ । 

तथा ज्ञानसुखादिकमुपादानकारणएपूवेक, कार्यात्, चरा- 

दिवत् ।७। न च श्ररौरे तदाितलस्य तदुपादानलख 
चष्टलाल्सिद्धसाधनमित्यभिधातयं, तत्र॒ तदाभितलतद् पादान- 

वयोः प्राकूग्रतिगूढलात् । तथा म्रतिपक्चवानयमजौवशब्दः 

£ ब्युत्पत्तिमच्छ पदप्रतिषेधात् । यत्र ययत्यत्तिमतः शएद्भपदख 

प्रतिषेधो दृश्छते स प्रतिपचवान् । यथाचटो घटप्रतिपद्वान् । 

श्रच छघटप्रयोगे शएद्भसख व्यत्यत्तिमतश्च घटस्य पदस्य प्रति- 

षेधः । श्रतो वश्य चटलचएेन प्रतिपचेण भायम् । यस्तु न 

प्रतिपच्चवान्, न तत्र॒ ययत्यत्तिमतः श्रुद्धपदश्य प्रतिषेधः, 

यथाखरविषाणएग्रब्द श्रडत्य श्ति वा । श्रखरविषाएमिल्यच् 

खरविषाणएलचणस्याण्णद्धश्य सामासिकस्य पदस्य निषेधः । श्रच 

व्यत्पत्तिमच्वे सत्यपि शएद्धपदलाभावादिपचो नास्ति । श्रित्य 
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दत्य तु यृत्यत्तिम्वाभा गत् सत्यपि इषद्धपदले नावश्य डित्थ 

लचण कञ्ित्पदार्थो जौववददिपच्ग्डतो ऽस्तौति। २८। तया खश- 

रोरे खसबेद नम्रत्यचमात्मान साधयिला परश्रौरे ऽपि सामान्य- 

तोदृष्टानुमानेन साध्यते । यथा । पर श्रौ रे ऽप्यसयात्मा, इष्टा- 

निष्टयो ̀  प्रडत्ति नित्तिद् शनात्, यथा खण्रौरे । दृश्येते च पर- > 

प्ररोर इष्टाजिष्टयो ̀  प्रटन्तिनिदटनत्तौ ¦ तखात्सात्यक, आत्याभावे 

तयोरभावात्, यथा घट दति । एतेन यदुक्र “न सामान्यतो - 

दृष्ठानुमनाद्त्मसिद्धिः” इत्यादिः तदप्यपासत द्रष्टव्यम् । < । 

तथा नास्ति जोव दति यो ऽय जौवनिषेधष्वनि' स जौवास्ति- 

त्ेनान्तरौयक एव, निषेधशब्दवात् । यया नाख्यच घट दृति 10 

शब्दो ऽन्यत्र घटास्तिलाविनाभाव्येव । प्रयोगश्चाच् | टद यश्य 

निषेधः त्रियते तत्कविदस््ेव, यथा घटादिकम् । निषिध्यते 

च भवता “नालति जौवः” दतिवचनात् । तस्मादस्ेवासौ । 

यच्च सवेया नालति, तस्य निषधो ऽपि न दश्यते, यथा पञ्च 

तातिरिक्रषष्ट्चतसछेति । नन्वसतो ऽपि खरविषाणादे मिषेध- 
दग्रेनादनेकान्तिको ऽयं हेतुरिति चेत् ¦ न । इह यत्किमपि 
वसु निषिध्यते, तस्यान्यच सत एव॒ विवच्वितस्छाने सगोग-१- 

समवाय-२-सामान्य- द -विग्रेष-४-लचए चतुष्टयमेव निषि- 
प्यते, न तु स्वया तद्भाव" प्रतिपाद्यते । यथा नास्ति गहे 
देवदत्त इत्यादिषु ग्रहे देवत्तादीनां सतामेव सयोगमाच 

निष्यते, न तु तेषां स्वयेवास्तिविमपाक्रियते। तथा 
नालि खरविषाणएमित्यादिषु खर विषाणणरौनां सतामेव सम- 

छण 5 

4) ¢" 
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वायमाच निराक्रियते । तथा नास्यन्यञ॒नद्रमा इत्यादिषु 

विद्यमानस्यैव चन्द्रमसो <न्यचन््र निषेधाचन्द्रसामान्यमाच निषि- 

ष्यते न तु सवधा चन्राभावः प्रतिपाद्यते तया न सन्ति 

घटम्रमाणानि सुक्राफलानोत्यादिषु घटगप्रमाणएतामाचषपो 

5 विश्रेषौ मुक्ताफलानां निषिध्यते, न तु तद्भावः ख्यात 

दूति । एष नास््यात्मेत्यचापि विद्यमानस्धेवात्मनो यन्न कचन येन 

केनचित्सह स्योगमाचमेव लया निषेद्धव्य, यथा नाख््यात्मा- 

सिन वयुषोत्यादि, न तु सवेयात्मनो ऽसत्तमिति । श्राह 

कश्चित् । नतु यदि यन्निषिध्यते तदस्ति, तदि मम चिलो- 

10 केश्वरताणष्ह, युश्नदादि भिनिषिष्यमानलात् । तथा चतुणो 

सयोगादिप्रतिषेधाना पञ्चमो ऽपि प्रतिषेधप्रकारो ऽस्ति, लयैव 

निषिष्यमानलात् । तदयुक्रम् । चिलोकेश्वरताविग्रेषमाच् भवतो 

निषिध्यते, यथा घटगप्रमाणल सुक्ताना, नतु स्वेयेश्वरता, 

खशरिव्यादोश्वरतायास्तवापि विद्यमानलात् । तथा प्रतिषेध- 

15 स्यापि पञ्चसख्याविशिष्टवमविद्यमानमेव निवाते) न त् 

सवेया प्रतिषेधस्याभावश्चत् सस्या विशिष्टस्य सद्भावात् । न तु 

सवेंमघयसंबद्धमिदम् । तथाहि । भन्तिलोकेश्वरत्वं तावद् षदेव 

निषिध्यते प्रतिषेधस्यापि पञ्चसख्याविशिष्टलमपि तिद्यमानमेव 

निवायेते । तथा सयोगखमवायसामान्यविगरेषाणमपि ग्टहदेव- 

20 द त्तखर विषाणादिव्वक्षतामेव प्रतिषेध इति । श्रतो यन्िषि- 

ध्यते तदस्वत्येतत्कय न क्षवत इति । च्रचोच्यते । देवदत्तादौनां 

सयोगादयो ग्दादिष्वेवासतो निषिष्यन्ते । श्र्यान्तरे तु तेषां 
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ते सन्त्येव । तथाहि । ग्हेणेव सदह देवदत्तसख संयोग विद्यते, 

्र्यान्तरेण लारामादिना वतेत एव । खहस्यापि देवद तेन सह 

योगो नास्ति, खडादिना तु विद्यत एव एव विषाणस्यापि 

खर एव समवाययोगो नास्ति गवाद्ावख््ेव । सामान्यमपि 

दितोयचन््राभावशचन्द्र एव नासि, ्रथातरे तु घटादावस््ेव । 

घटग्रमाणए्लमपि सुक्रासु नास्ति, श्रन्यच विद्यत एव । चिलो- 

केश्वरतापि भवत एव नालि, तौथकाराद्ावस्ेव । पञ्चसंस्या- 

विशिष्टलमपि प्रतिषेधप्रकारेषु नास्ति, अनुन्तर विमानादावस्ये- 
वे्यनया विवचया ब्रूमः “यन्निषिध्यते तत्सामान्येन विद्यत एवः । 
न लेव ॒प्रतिजानौमटहे यद्यच निषिध्यते तत्ततैवास्तोति येन 
अभिचारः स्यादेव सत एव जोव यत्र कापि निषेध. स्यान्न 

एुन" सवेरेति । तथासि देहेद्धियातिरिक्र च्रात्मा, इद्धियो- 
परमे ऽपि तदुपलब्धार्थानुसरणत्, पञ्चवातायनो पलम्धार्थानु- 

खठेदेवद् त्वत् । दति सिद्धम मानगराद्य श्रात्मेति ॥ श्रनुमान- 
ग्राह्यते सिद्धे तदन्तश्डतल्ेनागमो पमानार्थापन्तियाद्यतापि 

सिद्धा ॥ कि च “प्रमाएपञ्चकाभावेन रत्यादि यदष्यवादि, 
तदपि मदिराप्रमादिविलसितसोद्र, यतो हिमवदुत्यलपरि- 
णमादौनां पिश्राचादौनां च प्रमाणएपञ्चकाभावे ऽपि विद्य- 
मानलादिति । श्रतो यच्च ॒प्रमाणपञ्चकाभावस्तदस्देषेत्यने- 
कान्तिकम् । दति सिद्धः प्रत्यचादिप्रमाणय्राद्य चर्मा सच 

विडृत्निमान्परलोकयायो । तच ॒चानुमानमिदम् । तद हर्नात- 
बालकखयादयसतन्याभिलाष' पूर्वाभिलाषपूवेकः, अभिलाषलात्, 

{~ 9) 
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दितीवदिनाधस्तनाभिलाषवत् । तदिदमनुमानमाद्यसनाभि- 

लाषस्याभिलाषान्तर पूवंकलमनुमापयदर्थापत्या परलोकगामिनं 

जौवमाङिपति, तव्जन्मन्यभिलाषान्तराभावादिति खितम् ॥ 

तथा कूरसखनित्यताप्यात्मनौ न घटते, यता यथाविधः 

5 प्रवेद शायामात्मा, तथाविध एव॒ चज्ज्ञानेत्यत्तिसमये ऽपि 

भवेत्, तदा प्रागिव कथमेष पदायेपरिच्छदटक स्यात्, प्रति- 

नियतखषहपाप्रच्य तिषूपलात्क टस्थम्य । पदाथैपरिच्छेदे तु 

्रागप्रमातु" प्रमादरूपतया परिणामात्कुतः कौटस्थ्यभिति ॥ 

तथा संख्याभिमतमकटेलमप्ययन्म् । तथाडि । कर्तात्मा, 

10 खकमेफलभोत्कुवात् । यः खकमंफलभोक्ता स कर्तापि दष्ट । 

यथा छसोवलः । तया सांख्यकल्पितः पुरुषो वस्तु न भवति, 

अरकटठेकतात्, खपुष्यवत् । किं चात्मा भोक्ताङ्गौक्रियते स च 

मुजिक्रिया करोति न वा यदि करोति तदापराभिः 

क्रियाभिः किंमपर द्धम् । श्रय भुजिकरियामपि न करोति, 

15 तदं कथय भोक्रति चिन्त्यम् । प्रयोगश्चाच । सुसार्यात्मा भोक्ता 

न भवति, भ्रकटेलात्, सुक्तात्मवत् । श्रकटेभो क्रलाभ्टेपगमे च 

कतनाग्राङृताभ्यागमादिरोषप्रसङ्गः । प्रर्त्या छत कमं न च 

तस्याः 'फलेनाभिखबन्धे इति छतनाश्रः । शरात्मना च तन्न 

हृतम च तत्फलेनाभिसबन्ध दृत्यृतागम दत्यात्मन कर्तृल- 
20 मङ्गोकतेव्यम् ॥ 

तथा जडखरूपत्वमप्याक्यनो न घटते, तदाधक्रानुमानस- 

द्ावात्। तथादि। श्रनुपयोगखभाव श्रात्मा ना्ेपरिषच्छेदकर्ता, 
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श्रचेतनलात्, गगनवत् । श्रय चेतनासमवायात्यरिच्छिनत्तौति 

चेत्, तरिं यथात्मनञ्ेतनासमवायाज्क्ाहल, तथा घटस्यापि 

ज्ञाटलप्रसद्गः, समवायस्य नित्यखैकश्च व्यापिनः स्वेजाष्यविगे- 

षादित्यच बह द्वयम् । तत्त नोच्यते, अन्धगौरवभयात् । 

ततश्चा्मनः पदा्॑परिच्छेदकलमङ्गेङ्कवा ैखेतन्यखसू पता प्यस्य 

गस्े पादिकान्यायेन प्रतिपत्तेति स्थितं चेतन्यलच्षणणो 

जोव दति ॥ 

जौवश्च एथिव्य्तेजोवायुवनस्यतिदि निचत् "पञ्चेदियभेद्ानव- 
विधः) ननु भवत् जौवखकशेपेतलाद्रौल्धिवादौनां जवल, 

ए्थिव्यादौना तु जौवलं कथ श्रद्धेय, व्यक्ततल्धिद्ध स्यानुपलग्धे- 10 

रिति चेत् । सत्य, यद्यपि तेषु यक्त जोवलिङ्ग नोपलभ्यते, 

तथाप्ययक्त त्सर पलभ्यत एव । यथा दत्यूरव्यतिभिश्रमदिरा- 

पानादिभिमक्ितानां यक्तलिक्गाभावे ऽपि सजौवलमव्यक्त लिङ्क 
वयवद्धियते, एव एथिव्यादौनामपि सजौदत् व्यवदहरणएैयम् । 
ननु मूष्कितेपृच्छाखादिकमव्यक्तं चेतनालिङ्गमस्ति, न पुनः 
एथिवयादिषु तथाविध किकिद्वेतनालिद्घमस्ति। नैतदेव, 
एथिवौकाये तावल्छसखाकारावख्धितानां लवण विद्रुमो पलादौनां 
समानजातोयाङ्करोत्पत्तिम्नमगरौमांसाङ्करस्येव चेतनाचिच्छम- 
स्येव । अ्द्यक्तचेतनानां हि सभावित्ैकरेतना लिङ्गानां वनस्त- 
नामिव चेतनान्युपगन्तव्धा । वनस्पते श्च चेतन्यं विगरिष्ठतुषल- 
प्रदलेन खष्टमेव । साधयिग्यते च । ततो ऽ्क्रोपयोगादि- 
ल्णसङ्गावरासचित्ता एथिवोति सितम् । ननु च विद्रुम 

0) 

15 

20 
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९ 

1 => 

15 

20 

पाषाणादिष्यियाः करिनपुङ्गलात्मिकायाः कथं सचेतनल- 

भिति चत् । नैवं। उच्यते। यथासि शरौरातुगतं सचेतन 

कटिन च दृष्ट, एवं जौवाुगत एथिवोश्ररौरमपोति ¦ श्रथवा 

पथिव्यपरेजोवायुवनसखतयौ जोवश्टौराणि, रेचभेद्योल्देयभोग्य- 
क्रयर खनो यस्पश्यदर लात्, साक्ञाविंषाणा दिसंघातवत् । न हि 

प्थिव्यादौनां कद्यलादि दृष्टमपन्धोत् शक्यम् । न च एयिया- 

रौनां जौवश्ररौरत्रमनिष्ट साध्यते, सर्व॑स्य पुद्भलद्र वयस्य श्ररौर- 
लाभ्युपगमात् । जौवदितल्वासहितत्व च विशेषः । चरथ 

ग्रस्तो पतं एथिव्यादिक कदा चित्सवेतन सघातलात्, पारिपाद्- 

ख्घातवत् । तदेव कद् चित्किचिद चेतनमपि, शस्तो पहतलात्, 

पा्यादिक्देव , न चात्यन्त तद् चित्तमेबेति ॥ 

अरय नाप्कायो जवः, तज्लचणायो गात्, प्रसवणदिवदिति 

चेत् । नेव, हेतोरसिद्धवात् । यथा डि हस्तिनः रौर कल- 

ल्ावस्थायामधुनोत्यनेस्य द्रवं चेतनं च दृष्ट, एवमप्कायो ऽपि, 

यया वाण्डके रशमाचमसखजातावयवमनभिव्यक्र चद्वादिप्रविभाग 

चेतनावद्ृष्टम् ¦ एषेव चोपमाजौवानामपि । प्रयोगश्चायम् । 

सचेतना श्राप श्स्त्ाहुपहतले सति द्ववलात्, दस्तिशरौ- 
रोपादानश्तकललवत् । डतो विश्रेषष्णेपादानात् प्रक्षवणदि- 

यदास: । ९ । तथा सात्मक तोवमनुपदहतद्रवलात्, अण्डकमध्य- 

स्थितकललवदिति । २। इद वा प्राश्वज्जौववच्छरौरले सिद्ध 
सति प्रमाणम् । सचेतना दमादयः कचित्, श्रप्काथलात्, 

दतरोदक्वदिति } तथा कचन चेतनावत्य च्रापः, खातभमि- 
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स्वाभाविकसभवात्, ददुंरबत् । च्रथवा सचेतना अन्तरिकोद्धवा 
श्राप, च्रभ्रादिविकारे खत एव शुष्य पातात्, मद्यवदिति । 

तया प्रौतकाले खर ग्नौते पतति नद्यादिव्वस्ये ऽन्यो बद्धौ वह्- 

बेह्तरे च बडतरो य अश्ना स्वेद्यते, स जोवडहेत्क एव, अ्रल्य- 

बवबङ्तरभिखितमतुग्यश्ररो रेव्वल्यबड्बज्तरो श्रवत् । प्रयोग- 

श्वायम् । भोतकाले जलेपुशच उष्णस्य ् रवस्तुप्रभवः, उष्णस्य शंलात्, 

मदुव्यश्रौरोष्एस्शेवत् । न च जलेव्वयसुष्एस्पेः सहज, 

“ष्य सपशः श्रौत एव” इति वेगरेषिका दि वचनात् । तथा ्ौत- 

काले भनैते स्फौते निपतति म्रातस्तटाकादेः पञिमायां दि 

स्थिला यदा तटाकाटिक विलोक्यते, तदा तन्जलाननिगेतो 

वाष्यशूभारो दृश्यते । सो ऽपि जौवदेतुक एव । प्रयोगस्ि- 

त्यम् । शतकाले जलेषु बाव्य उष्णस्यशेवन्दुरभवः, वाष्पलात्, 

प्रोतकाले गोतलजलसिक्तमलुव्यशरौरबास्यवत् । प्रयो गद्ये ऽपि 

यदेवोष्एस्पशेस्य वाष्यसख च॒ निमिन्तमुष्णस्प्शं वस्तु, तदेव 
तेजसश्ररौरोपेतमात्मा ख्य वस्तु प्रतिपत्तव्य, जल्लेव्वन्यस्योष्णस्यश्ै- 

बाष्ययो निंभित्तस् वस्तुनो ऽभावात् ¦ न च भ्रौतकाल उत्कुर्- 

डिकादकरतलगतो ष्णस्यश्नन तन््ध्यनिगेतवाष्येण च प्रतदेल्लो- 

व्यभिचारः शद्धः, तयोरष्यवकरमध्योत्पन्नण्टतजोवश्चसेरनिनमि- 

ततवाभ्युपगम।त् । ननु षतजोवानां शरीराणि कथमुष्ठस्पथे- 
वाभ्ययो निंभिन्तोभवन्तौति चेत् । उच्यते । चथाभ्भिदग्धपाषाण- 
खण्डिकाखु जलप्रकपे विष्यातादषग्नेरुष्णस्पभेवाष्यौ भवेतां, 
तथा श्नोतखुयोगे सत्यथत्रापोति । एत्रमन्यचापि बाष्योष्ण- 

10 

20 
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सप्रेयो निमित्तं सचित्तमचित्त वा ययाखुभव वक्तव्यम् । दत्येव 

च श्ोनकाले पवेतनितम्बसखय निकटे टडचादौनामधस्ताच्च य 
ऊभ्रा सवेद्यते, सो ऽपि मनुखवपुरूश्रवल्णवहेतूरे वावगन्त्यः ¦ 
एव॒ योद्मकाले बाद्यतापेन तैजसशररौररूपामनेमेन्दोभवनात् 

5 जलादिषु च. श्नतलखगे, सो ऽपि मानुषग्ररीरभ्येतलखभव- 
व्जौवहेतुको अभ्युपगमनोय' । तत एवविधलक्तणभाक्वाच्जीवा 
भवन्याप्कायाः ॥ २॥ 

यथा राचौ खद्योतकख देदपरिणःमो जौवप्रयोगनिहन्त- 
शरक्निराविश्चकास्तिः एवमङ्गारादरौनामपि प्रतिविशिष्टमरकाश्रा- 

10 दिशक्तिरनुमोयते जौवप्रयोगविग्रेषाविर्भावितेति। वथा वा 
ज्वरोश्रा लौवप्रयोग नातिवर्तते, एषेवो पमाग्नेयजन्तूना, नच 
ष्टता ज्वरिणः कदिदु पलभ्यन्ते , एवमन्वचव्यतिरे काभ्यामग 
सचित्तता ज्ञेया । प्रयोगञ्चाच। श्रात्मसयोगाविर््॑तोऽङगा- 
रादौनां प्रकाश्रपरिणाम, गशरौरखलत्ात्, खद्योतदेहपरि- 

15 एामवत् ।१। तथात्मस्यो गपूवेको ङ्गारादरौनामृन्ना, शयौरख- 
लात्, ज्वरो श्रवत् । न चादित्यादिभिरनेकान्त, सर्वेषासुष्ण- 
स्पशस्यात्मखयो गपूवकलात् । २। तथा चेतनं तेजः, यथा- 
योग्यादारोपादानेन दद्यादि विकारोपलभ्भात्, युरुषवपुरवत् ) 
एवमादिलचणेराग्रयजन्तवोऽवसेयाः ॥ २॥ 

2 यथा देवख खशक्निप्रभावाक्मनुवाणणं चाच्ननविद्यामन्वे- 
रन्तरधाने शरोर चचुषातुपलभग्यमानमपि विद्यमान चेतनाव- 
चाध्यवसोयते, एव वायावपि चचुर्याहं ूपं न भवति, खच्छ- 

।॥ 
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परिणामात्. परमाणणेरिव बङ्किदग्धपाषाणएखण्डिकागता- 

दिन्ताप्नेरिव वा। प्रयोगश्चायम् । चेतनावान् वायुः, श्रपर- 

परेरिततियेमनियमितदिगतिमच्लात्, गवाश्वादिवत् । तिर्यगेव 

गमननिचमादनि्मितविगरेषशोपादानाच् परमाणना न यभि- 
चारः, तश्च नियभितगतिमच्वात्, जोवपुद्धलयोरनुमेणिरिति 5 

वचनात् । एव वायुर शस्तो पदतश्चेतनावानवगन्तव्यः ॥ ४ ॥ 
वद्खुला शो क चम्पका यनेक विधवनस्यतैनामेतानि शरीराणि 

न जोवव्यायारमन्तरेए मनुव्यश्ररौरसमानघर्मभाच्ि भवन्ति 1 
तथादि। यथा पुरूषश्ररौरं बालङुमारयुवहृद्धतापरिणाम- 
विगरषवत्वा्ेतनावद्धिष्ठितं ्रखष्टचेतनाकडुपलभ्ते, तयेद् 1 
वनसपरतिश्ररोरम् । चतो जात. केतकतदर्वालको युवा उद्शच 
सटत्त दूति, अतः धुरुषग्ररौर तुल्यलात् सदेतनो वनसतिरिति। 
तथा, यथयेद मनुष्यश्रररमनवरतं वालकुमारयुवाद्यवस्था- 
विपैः प्रतिनियत वर्धते, तथेदमपि वनस्पति शरोर मङ्कर- 
किसलयशाखाप्रश्राडादिभिविगरेषेः प्रतिनियत वर्धत दूति) 1: 
तथा, चथा मनुब्यश्ररोर क्ञानेनानुगत, एवं वनस्यतिशरीर- 
मपि, यतः अ्रममयुलाटविद्धेखरकाखन्दकवष्यलागस्ा मलये - 
कडमरतोना खापविबोधतस्तद्धावः । तथाधोनिखातद्रविए 
राशेः खम्ररोद्ेएवेष्टनम् । तथा वरपिप्यलनिम्बादौ्नां 
प्ाटृडजलधर निनादभरिशिरवायुसुखर्णादङ्ःरोद्धेदः । तया मन्त- 20 
काभिनोषनूपुर सुङमारचरणएताडनाद णोकतरोः पलवक्कसमो- 
द्वेदः। तथा युवत्यालिङ्गनात् पनसस्य! तथा सुरभिसुर- 



१५८ षड्द् शनसमुचय' सटौकं । 

गण्ड्षसेकादद्कलस्य । तथा सुरभिनिमेलजलसेकाचश्यकसय । 

तथा कटा्चवौचणा स्तिललकसखय। तथा पञ्चम रो द्वा रा च्चिर षस्य 

विरदकस्य च पुष्यविकिरणम् ¦ तथा पद्यादौनां प्रात्विकसन, 

चोषातक्चादिपुष्पा्णं च स्याया, ज्रुदादौनां तु चन्द्रोदये। 

5 तथाख्रसेघप्रृष्टौ शम्या श्रवद्रएम् । तथा वह्लीनां इत्याद्या. 

अयोपसपेणम् । तया लल्नालूग्रटतोनां स्ता टि खस्पप्त्यच- 

संकोचादिका परिक्छटा क्रियो पलभ्यते । शच्रथवा सववनखते- 

विशिष्टतैष्वेव फलगप्रदान, न चेतदनन्तराभिदितं तर्स्वस्ि 

क्रियाजाल्ल नज्ञानमन्तरेए घटते । तस्माल्िद् चेतनावक्त वन- 

10 सतेरिति। तया, यथा मलतुखश्ररोर दस्तादिच्छिन्नं एष्यति, 

तथा तद्श्रौरमपि पल्लवकुसुमादि च्छि विशेषमुपगच्छटृषटम्। 

न चाचेतनानामय धमे दति । तथा, यया मनुखश्रौर स्तन- 

रौरव्यञ्ननौ दनाद्यादारागभ्यवदहारादादहारक, एवं वनति शरीर- 

मपि ग्वूजलाद्यादाराभ्यवदारादादहारकम् । न चैतदादहारकल- 

15 मचेतनानां दृष्टम् । श्रतस्तत्सद्वावात्सचेतनलमिति । तथा, यथा 

मनुखश्नरौर नियतायुष्क, तथा वनस्मतिश्रौरमपि नियता- 

युष्कम् । तयाद्यस्य द् ग्वषेसदखाणयत्छष्टमायुः । तया, चया 

मनुश्यशरोरमिष्टानिष्टादारादिप्रा्या दद्धिदान्यात्मक, तथा 

वनसतिशरौरमपि । तथा, यथा मनुग्यश्ररौरस्य तन्तद्रोग- 

20 शंपरकाद्रोगपाण्डुलोदर दद्धि ण फं शतवाङ्गलिनासिका निन्नौभवन- 

विगलनारिः तया वनसपतिशरोरस्यापि तयाविधरोगो- 

दइ्वात्युष्य कलप चत्व गा द्यन्यथाभवनपतनादि । तथा, चथा 
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मनुग्यश रीरस्य षधप्रयो गाट्द्धिद्ा निचतमुम्रसंरोदण्णनि, तथा 

वनसखतिश्ररौरस्यापि । तथा, यथा मनुव्यश्ररौरस्य रसायने 

दाद्युपयो गाद्धि शिष्टकान्तिरसावलो पचयादि, तथा वनसति- 

श्ररीरस्यापि विश्िष्टष्टनभोजलादिसेकादिशिष्टरसवोयेखिग्ध- 

लादि । तथा, यथा स्तौशरौरस्य तथा विधदौ दद पूर एणत्युचादि- 5 
प्रसवन, तथा वनस्यतिश्ररोरख्यापि तत्पूरण्णत्युष्पफला दि प्रसवन- 
मित्यादि । तथा च म्रयोगः। वनस्यतयः सचना बालकङुमार- 7, 

ठद्भावस्ा - १९ -प्रतिनियतटद्धि- ९-खापप्रवोधसर्णादिहेत॒को ल्ला- ` 

ससको चाश्रयो पखपंणादि विशिष्टाने कक्रिया - २ - दिनावयवन्लानि 

- 8 -प्रतिनियतप्रदे शरादारग्रहण -५ - ठच्ायुवंदाभिडितायुष्के्टा- 
निष्टादारादिनिभित्तकटद्धि दानि - [६ -] ऽ- श्रायुकंरोदितत- 
ततद्रोग -८- विशिष्टौ षधप्रयोगख्पादितप्रड द्धिहा निचतभुद्मषंरो- 

इए - < - प्रतिनियतविशिष्टशरौररसवोये खिग्धलरूचल -१ ° - 

विशिष्टदौददा- १ ९-दिमच्वान्ययानुपपत्तेः, विशिष्टस्ी शरौर- 
वत् । श्रथवेते हेतवः प्रत्येक पच्चेए सदह प्रयोक्तव्या च्रयं वा संग्ट- 15 

होतोक्तायेः म्रयोगः । सुचेतना वनसखतयो जन््जरामर एरोगा- 

दौना समुदितानां सद्भावात्, स्लौवत्। अच समुदितानां 

नन््ादोनां ग्रहणात् “जातं तद्धि इत्यादि यपदेश्दश्रेना- 

दध्यादि भिरचेतनेने व्यभिचारः शद्धः । तदेव प्रथिवारौनां 

सचेतनलं सिद्धम् । आराप्तवचनादा सवेषां सात्मकतलसिद्धिः ॥ 20 

दोद्धिवादिधुं च रमिपिपौलिकाभमरमदव्यजलचर खल - 

चरखचरपश्वादिषु न केषां चित्छात्मकले विगानभिति। येतु 

| 1 0 
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| 1 

10 

1 | ७ प 

20 

तत्रापि विप्रतिपद्यन्ते, तान् प्रतौदमभिघौयते। इद्धियेभ्यो 

व्यतिरिक्त श्रात्मा, इ द्धिवच्यृपरमे ऽपि तदुपलब्धाथानुस्मरणत् | 

प्रयोगो ऽच। इद यो यदुपरमे यदुलब्धानाम्थानामनुदखर्ता, 

स तेभ्यो व्तिरिक्त यथा गवाचैर्पलब्धानामर्यानां गवाको- 

परमे ऽपि देवदत्तः च्रतुख्रति चायमात्यान्षबधिरलादि- 

काले ऽपौद्ियोपलब्धानर्यान् । अतः ख तेभ्यो ऽयन्तरमिति। 

भ्रयवेद्धियेभ्यो व्यतिरिक्त आ्रात्म, इद्धियव्याप्नावपि कद्ाति- 

दतुपयुक्तावस्धायां वस्वलुपलम्भात् । प्रयोगश्चाच । टृद्धियेभ्यो 

व्यतिरिक्त श्रात्मा, तद्खापारे ऽप्यर्यानुपलम्भात् । इह यो यड्वा- 

पारे ऽपि यैरूपलभ्यानर्यान्नो पलभते, स तेभ्यो भिन्नो दृष्ट, 

ययास्थगितगवाच्ते ऽप्यन्यमनखतयानुपयुक्तो ऽप्य्॑भ्यो देवदत्त 

दति अ्रयवेदमनुमानम् । समस्तोद्धिधेभ्यो भिन्नो जवो 

ऽन्येनो पलभ्यान्येन विकारमग्रहणत् । इह योऽन्येनो पललभ्यान्येन 

विकार प्रतिपद्यते, स तस्माद्धिन्नो इष्ट, यचा प्रवरप्राखादो 

परिपरवेवातायनेन रमणौमवलोक्यापरवातायनेन समायाताया- 

स्तस्याः करादिना कुचस्पण्दिविकारसुपदशेयन्देवदत्तः । तथा 

चयमात्मा चचुषान्तोकामश्नन्त दृष्टा रसनेन इक्लासलाचला- 

खवप्णादिक विकारं प्रतिपद्यते तस्मात्तयो भिन्न दति । अरय 

वेद्धियेभ्यो व्यतिरिक्त श्रात्मा श्रन्येनोपलभ्यान्येन गृदहणणात् । दह 

यो घटादिकमन्येनो पलभ्यान्येन ग््हाति, स ताश्यां भेदवान् 

दृष्टः, चथा पूरवेवातायनेन चरसुपलभ्यापरवा तायनेन ग्टहान- 

स्ताभ्यां देवदत्तः ग्ण्डाति च चदुषोपलब्धं घटादिकमथं 
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हस्तादिना जवः, ततस्ताभ्यां मिनन इति । एवमचाजेकान्यनु- 

मानानि नैकाश्च युक्तयो विगेषावश्यकटौकादिग्यः खयं कते- 
व्यानौति 1 भोक्त विस्तरेण प्रथम जोवक्त्वम् ॥ 

श्रजौवतच्च व्या चिख्यासुराडइ “यश्चेतदिपरौ तवान्” इत्यादि । 

यथेत्सादिपरौतानि विशेषणनि विद्यन्ते यस्याघावेतददिप- 

रौतवान्, सो ऽनौवः समाख्यातः । “यञ्चैतदेपरौत्यवान्” इति 
पाठे तु । यः पुनस्तस्माज्जौवादेपरौत्यमन्ययालं तद्ानजैवः ख 

समाख्यात । श्रन्नानादिधर्मभ्यो रूपर सगन्स्पर्गादिग्यो भिना- 

भिन्नो नरामरादिभवान्तरानतुयायो ्ञानावरणादिकर्मणम- 

कतां तत्फलस्य चाभोक्ता जडखरूपञ्चाजोव इत्ययः । ख च 

धर्माधर्माका श्रकालपुद्धलभेदात्पञ्चविघो ऽभिधोौयते । तच धम 

लोक्व्यापौ जित्यो ऽवख्धितो रूपौ द्रव्यमस्तिकायो ऽसस्य- 

्रदेशो मल्युपग्रहकारौ च भवति । च्रच नित्यश्नब्देन खभावा- 

दप्र्यृत श्राख्यायते । च्रवस्थितशरब्देनान्येनाधिक अआविभन्धते ! 
अन्दनाधिकश्चानादि निघनते यत्ताभ्यां न सखतत्न अभिचरति । 

तयारूपिग्रहणणदमूतं उच्यते । श्रमूतंख शूपरसगन्धस्यगेपरि- 

णामबाद्यवत्येमिधोयते । न खल् मूति स्पर्णादयो व्यभिचरन्ति, 
सहचारित्वात् । यच हि रूपपरिणामस्तन स्यशंरसगन्धेरपि 

भावम् । श्रतः सदचरमेतचतुषटवमन्ततः परमाणावपि विद्यते । 

तया द्रव्ययहणहुएपर्यायवान् भोच्यते, य॒णएप्ययवट्रव्यमिति 
वचनात् । तयास्तयः प्रदेशाः प्रष्टा देषः प्रदेशा निर्वि- 

भागानि खण्डानोत्यये' । तेषां कायः षमुदाय' कथ्यते ¦! तथा 
21 

|| 
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छोकबथा पौ तिवचनेनासंख्यप्रदे श्वचनेन च लोकाकाशग्ररेश- 
प्रमाणप्रदेशो निदिश्यते। तथा खत एव गतेः परिणतानां 
जोव पुद्लानासुपकारकरी ऽपेचाकारणमित्यथः। कारण हि 

चिविधेबुष्छते, यया घटस्य सटत्परिणाभिकारणं ९, दण्डादयौ 

5 ग्रादकाञ्च निमिन्तकारणं ९, कुम्भकारो निवेतेकं कारणम् ३। 

तदुक्षम् । 

निवेतेकं निनिन्तं परिणामं च चिधेष्यते हेतुः| 

ङ्ुग्भस्य कुम्भकारो धतां चेति समसख्यम् ॥ 

निभिष्तकारणं च देधा निभित्तकारणमपेचाकारणं च। 
10 चच द्ण्डाटिषु प्रायोगिक वेखसिकौ च क्रिया भवति तानि 

दण्डादौ नि निमित्तकारणम् । यत तु धर्मादिद्रयेषु पैखसिक्येव 

किंवा तानि निमित्तकारणान्यपि विशेषकारणताज्ञापनार्थ- 
मपेचाकारणान्युच्यन्ते। धर्मादि द्रव्यगतक्रियापरिणएाममपेचमाणए 
जौवादिकं गत्यादि क्रियापरिएतिं युष्णातति तला ततो ऽच 

15 धौ ऽपेच्चाकारणएम् १। एवमघभ ऽपि दोकब्यापितादिसकल- 

विशरेषणविशिष्टौ धमेवन्निरविंशेषं मन्तव्यः, नवर ख्ित्युपयह- 
कारौ खत एव ितिपरिएतानां जौवयुद्भलानां खिति विषथे 
ऽपेदाकारणं वक्रः २। एवमाकाश्मपि लोकालोकव्यापक- 

मनन्तप्रदे श॒ नित्यमवस्ितमरूपि द्यमस्िकायो ऽवगाशोप- 

20 कारक च वक्रय, नवर लशोकालोकव्यापकमिति। ये केचना- 

चार्थाः काल द्रव्ये नाग्यृपयन्ति कितु धर्मादिङ्व्याणां पर्यायभेव, 
तन्मते धमाधर्माका गपुद्गलजेवास्यपश्चा स्िकायात्मको शोकः । 
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ये तु काल द्रवयमिच्छन्ति, तन्मते षडद्रव्यात्मको लोकः, पञ्चाना 

ध्मादिद्रयाणं कालद्रव्यस्य च तच सद्भावात् । आआकाश्डरवय- 

मेकमेवास्ति यत्र सो ऽलोकः लोकालोकयोर्यापिकमवगादोप- 

कारकमिति खत एवावगाशमानानां इव्याणमवगाददटायि 

भवति न पुनरनवगाहमानं पुद्भला दि बलाद वगादयति । रतो 5 

निमित्तकारणमा काग्रमम्बुवन्मकरादौनामिति । श्रजोकाकाश 

कथयमवगादोपकारकं, श्रनवगाद्मलादिति चेत्। उच्यते। तद्धि 

व्याप्रियेतेवावका शदानेन, चदि गतिख्ितिहेट धर्माधर्मासि- 

कायो तच स्यातां, नच तौ तच स्तः, तदभावाच्च विद्यमानो 

ऽप्यवगाहनयुणो नाभिय्यच्यते किलालोकाकाश्रस्येति ॥ ₹ ॥ 10 

कालो ऽधदढतोयदौपान्त्वरतौ परमद्धच्छो निर्विभाग एक 
समयः । स चास्तिकायो न भण्यते, एकथमयशूपश्य तस्य 

निःप्रदे श्लात् । श्राइ च। 

तस्मान्मानुषणोकव्याएौ कालो ऽस्ति शमय एक इड | 
एकलाच्च ख कायो न् भवति कायो हि सञुटायः॥१॥ 15 
ख च॒ खयादियदनच्चोदयास्तादिक्रियाभिव्यञ् एकथ- 

मतेन द्रव्यमभिधख्ते । स ॒चेकसमयो दइव्यपर्यायोभयाद्धेव, 
दरवयायश्ूपेण प्रतिपर्थायसुत्पादव्यरधर्मापि खषपानन्यभूतक्रमा- 
कमभाव्यनाद्यपयेवसानानन्तसंख्यपरिमाणफः, श्रत एव च ख खप- 
ययप्रवादयापौ द्रव्यात्मना नित्यो ऽभिघीयते। श्रतौतानागत- 
वतेमागावस्छाखपि कालः कालं दत्य विगरेषशुतेः। यथा दकाः 
परमाणुः प्याैरनित्यो ऽपि द्रव्यत्वेन खद् न्नैव न कदा चि- 

£ 0 
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दसत भजते, तथेक" समयो ऽपीति । श्रयं च कालौ न 
निवंतककारणं नापि परिणामिकारण, कि तु खय सभवतां 

भावानामस्मिन् काले भवितव्यं नान्यदेत्यपे्ाकारणम् । काल- 

हृता वतेनाच्या व््नामुपकाराः । श्रयवा वतेनाय्या उपकारः 
कालस्य लिद्गानि, ततस्तानाह “वतेना परिणामः करिया 

परत्वा परल च” [त्वार्थाधिगमः ५, २२] तच वर्तन्ते खथ 
पदार्थाः, तेषां वतंमानानां प्रयोजिकाकालाश्रया टत्तिरव॑ना, 
प्रथमसमयाभ्रया खितिरित्यथेः । ९ । परिणामो दरस खना- 

त्यपरित्यागेन परिखन्देतरप्रयो गजपर्यायखभावः परिणामः । 

तद्या । दच्याङ्करमूलाद्यव्खाः परिम, श्रासौदङ्करः 
सम्मति स्कन्धवानेषमः पुष्पि्यतौ ति । पुरुषद्र सख बालक्ुमार- 

युवाद्यवरश्ाः परिणाम" । एवमन्यत्रापि । परिणमो दिविधः, 
अनादिरमूर्तेषु धर्मादिषु, मूर्तेषु तु सादिरमेन्रधनुरादिषु 

स्तम्भक्तुम्भाम्भीरुहादिषु च । ऋतु विभागृतो बेलाविभा गङतश्च 

परिणमस्तुच्जातोयानां वनस्पत्यादौनामेकस्सिन्काल्े विवि 
भवति २। प्रयोगविखसाभ्यां जनितो जौवानां परिणामेन 
व्यापारकरण क्रिया, तस्या श्रनुयाइकः कालः । तद्यया । नष्टो 

घट , खयं पण्ामि, भविव्यति उष्टिरिल्यादिका अतीतादि- 
व्यपदेशाः परस्यराघकौणं यद्पेचया वर्तन्ते, ख कालः ₹। 
दद परमिदमपरमितिप्रत्ययाभिघाने कालनिमित्ते ४ । तदेवं 

वतेनादुपकाराशुमेयः कालो इयं मातुषचेते । मनुग्यलो काः 
काशद्रयं नास्ति| सन्तो दि भावास्त खयमेवोत्पथन्ते यय- 
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गधवतिष्ठन्ते च । श्रस्तिल च भावानां खत एव, न तु काला- 

पेचम् । न च तचत्याः प्राणपाननिभमेषोग्मेषायुःगरमाणएणदि- 
त्तयः कालापेचाः, तुच्यजातौ यानां स्वेषां युगपद भवनात् । 

कालापेचा दयर्थास्धुखजातोयानामेकस्मिन्काले भवन्ति, न 

विजातौयानाम् । ताश्च प्राएणदिदत्तयस्तदतां नेकस्िष्काले 5 

भवन्युपरमन्ति चेति । तस्मान्न कालापेचास्ताः । परलापरते 
श्रपि तच चिर स्थित्यपे, स्थितिश्चास्तिलापेखा, श्रस्तित्व च खत 

एवेति । येतु कालं द्रव्य न मन्यन्ते, तन्ते सवषां दइव्याणं 

वतेनादयः पयाया एव सन्ति, न व्पेचाकरण कन काल 

इति ॥ ४॥ 10 

श्रय युद्ध्वा । “स्पशेर सगन्धवणवन्तः पुद्धलाः” [तच्वा- 

याधिगम" ५, २४९] श्रच स्य्शग्रदणमादौ स्पगरं सति रसा- 

दिसद्धावन्ञा पनायेम् । ततो ऽबादौनि चतुगणनि स्परशिंलात्, 

ष्रथिकौवत् ›, तथा मनः स्पर््णादिमत्, श्रखवेगतद्रव्यत्वात्, 

पार्थिंवाणवदिति प्रयोगौ सिद्धौ । तच स्पा हि रदुकटिन- 15 

शरूलघ गोतो ष्णा ख्िग्धरूचाः। अरच् च खिग्धरूचशो तोष्णाश्चलार 

एवाणषु संभवन्ति । सन्धेष्वष्टावपि यथासभवमभिघानौयाः। 
रसालिक्रकटुकषायान्लमधुराः। लवणो मधुरान्तगेत इत्येके 
ससज इत्यपरे। गन्धो सुरभ्यसुरभौ । रुष्णादयो वर्ण । तदन्तः 

पुद्धश्ला दति । न केवल पुद्गललानां स्यादयो धर्माः, शन्दादय- 20 

खेति द्पेते । “ग्रब्दबन्धसो दय खोष्यसंस्ानभेदतमच्छायातपो- 

द्ोतवन्तश्च” [तच्ार्थाधिगम- ५, ९४] युद्धक्ला । चरचर पुद्धल- 
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परिणामाविष्कारे मतुप्रत्यथो नित्ययोगाथे विदितः । तज 
गर्द ध्वनिः ९। बन्धः परस्पराकषेषलच्णः भ्यो गविखसादि- 

जनित श्रौदारिकादिश्रौरेषु जतुकाषठादिकषेषवत् परमाण- 

संयोगवद्ेति ९) सौतं खता इ । स्यौच्य स्यृलता ४ । 
संस्थानमाङतिः ५ । भेदः खण्डश्नो भवन ई । तमण्डायाद्य' 

प्रतीताः। स्वं एवैते स्पर्णादयः शब्दादयश्च पुद्ध लेस्वेव भवन्तोति ॥ 

पुद्गला देधा, परमाणवः स्कन्धाश्च । तच परमाणोशंचए- 

मिदम् । 

कारणमेव तद न्धं इच्छो नित्यश्च भवति परमाण । 

एकरसवणेगन्धो दिस्पशेः कार्यलिङ्गख ॥ ९ ॥ 

व्याख्या ॥ सकलभेदपर्थन्तवतिलादन््यं तदेव कारणं भ पुन- 
रन्यद्द्यणकादि । तदेव किंमित्याइ । च्छ श्रागमगम्यः, श्रस्म- 

दादौद्दियव्यापारातौतल्रात् । नित्यञ्चति द्रयाधिंकनयापेच्या 

पुवः। पर्यायाधिंकनयापेच्या तु नौलादिभिराकारेरनित्य 

एवेति । न ततः परमणयो द्रव्यमस्ति, तेन परमाण: । तथा 

पञ्चानां रसानां दयोर्गन्धयोः पश्च विधस्य वणेश्येकेन रसादिना 

युक्तः । तथा चतुर्णा स्यश्रानां मध्ये दावविरद्धौ यौ सौं 
क्िग्धोष्णौ खिग्ध्यौतौ रूद्ोतौ रूचोष्णौ वा, ताभ्यां युक्तः। 
तथा कायं इएकाद्यविन्मदाख्छन्धपर्यन्तं तस्य लिङ्गमिति । 
एवं विधल्लचणा निरवयवा: परस्यरे णाखयुक्राः परमाणवः । 

न्धाः पुनद्भणकादयो ऽनन्ताएकपयन्ताः सावयवा: प्रायो- 
ग्रहणादानादिवयापारषमर्थाः परमाणसचाता दति । एते धर्मा- 
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धर्माकागश्कालयुद्लछा नोवेः सड षडद्रव्याणि। रएष्वाद्यानि 

चला्ंकद्रव्याणि, जवाः युद्गलाश्चानेकद्रव्याणि, पुदलरद्दि- 

तानि पञ्चामूर्तानि, युङ्लास्तु मूर्ता एवेति ॥ 

ननु जौवद्रव्यस्वारूपिणणो ऽषटंपयो गस्भावल्ेन स्संवेदन - 

सवेद्यलाद सिल अद्धानपयमवतारयित् शक्यम् । धमांघमां स्ति- 

कायादीनां तु न जाठुचिदपि खसवेदटनसंबेद्यतलं समस्ति, श्रचे- 

तमलात् । नापि परसंवेदनवेद्यता, नित्यरूपिलेन । तत्कथय 

तेषां घर्मास्तिकायादौनां खतां सत्ता श्रद्धेया स्यादिति चेत् । 

उच्यते । प्रत्यच्ेण यो ऽथौ नोपलभ्यते स सवेया नास्त्येव, यया 

श्रश्रविश्राणएमिव्येकान्तन न मन्तं, यत दह लोके दिविधा- 

नुपलस्धिभवति । तचैकाखतो वस्ठनो ऽनुपलसि", यया तुर- 

क्रमो त्तमाङ्गखसर्गालुषङ्गिष्टङ्गस्य, दितौोया तु सतामप्यर्थाना- 

मनुपलसिभेवति । या च सत्खभावानामपि भावानामनुप- 

लिः, साच्राष्टधा भिद्यते । तथाहि । श्रतिदूरात् ९, भ्रति- 

सामौप्यात् ९, इद्ियघातात् ३, मनसो ऽनवखानात् 8, 

सौद्धयात् ५, श्रावरणात् ई, श्रभिभवात् ७. समानाभिहा- 
राद्धेति र८। तच्रातिदूरादश्कालखभावविप्रकर्षा्तिविधानुप- 
लसि: । तच देग्रविप्रकर्षात् । यया। कथित् देवदत्तो यामा- 

न्तर गतो न दश्यते । तत्कथं स नास्ति। सो ऽस््ेव, देश- 

विप्रकर्षान्नोपलथििः। एवं ससुद्रुखख परतट मेर्वादिकं वा 
सदपि नोपलभ्यते तया काल्विप्रकर्षाद्ूूता निजपूर्वजादयो 
भविव्या वा पञ्मनाभाद्यो जिना वा नोपलभ्यन्ते, च्रभ्धवन् 



१६५ बडद शंनसमुच्य सटौक । 

€ 

10 

15 

20 

भविव्यन्ति च ते । तथा खभावविप्रकर्षाज्नमोजौवपिश्राच्रादधो 
नोपलभ्यन्ते, न चते न् सन्ति । १। तथातिसामौप्यात् ! चथा 
नेचकञ्नल नोपलभ्यते । तत्कथ तन्ना स्ति ! तदस्ेव, पुनर ति- 
सामोयाननो पलभ्वते । २। तयेद्धिवधातात्। यथा । अन्ध 
बधिरदयो शूपश्नब्दादोन्नोपलभन्ते। तत्कथ रूपादयो न 
सन्ति। सन्येव ते, युनरिद्धियघाताननोपशग्यन्ते । ₹। तथा 
मनोनवस्थानात् । यथा । श्रनवस्ितचेता न पश्यति । उक्र च। 

दषुकारनर' कञ्चिद्राजान सपरिच्छदम् । 

न जानाति पुरो चान्तं यथा ध्यान समाचरेत् ॥१॥ 
तत्कि राजा न गतः। सं गत एव, पुनरनवस्धितचेतस्क- 

लान्न दृष्टवान् । नष्टचेतसां वा सतो ऽपि भावस्यानुपलयि'। ४। 
तथा सौद्धयात् । यथा । जालकान्त रगतधूमोञ्मनोदारादौनां 
चखरेएवो नोपलभ्यन्ते, परमाणएड्चणकादयो वा क्छनिगोदा- 
दयो नोपलभ्यन्त । तत्कि न सन्ति । सन्त्येव ते, पुन सौ ्धा- 
ननो पलब्िः । ¶ । तथावरणणत् । कुद्यादिवखवधानाज्ज्ञानादावर- 
एद्वानु पलः । तच व्यवधानात् । यथा । कुद्यान्तरे व्यव ख्यतं 
वस्त॒ नो पलभ्यते । तक्कि नास्ि। कितु तदस्यैव, पुनब्धव- 
धानान्नो पल्लसिः। एवं खकणंकन्धरामस्तकष्र्टानि नोपलभ्यन्त 
चच्मण्डलस्य च सन्नपि परभागो न दृ श्वते, अर्वाग्मागेन वयवहित- 
लात् । ज्ञानाद्यावरणणच्चानुपलसिः । यया । मतिमान्द्याद्चता- 
मपि शस्त द्ढ्यायेविग्रेषाणामनुपलसििः, सतो ऽपि वा जलधि- , 
जलपलप्रमाण्स्यानुपलभिः । विस्ृतेरवा, पू्ौपलय्धस्य वस्तुनो 
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पतुपलबथिः । मोदात्, सतामपि | तच्चान, नोवाद्रौच्मलप्- 

लब्धिरित्यादि । ६ । तयाभिभवाक् ख्या दितेजसोभिग्धतानि 

ग्रहनचचाणि नोपलभ्यन्ते । तत्कथ तेषामभावः) किं तु तानि 

सन्येव, पुनरमिभवान्न दृश्यन्ते । एवमन्धकारे ऽपि घटादयो 

नोपलभ्यन्ते । ७ । समानाभिदारा च, यथा सुद्धराशो शूङ्धबुषिः 

तिलराश्नै तिलमुष्टि्वा सिक्ता सती खूपलचितापि नोप- 

लभ्यते, जले चिक्तानि लवणदौनि वा नोपलभ्यन्ते । तत्कथय 

तेषामभावः । तानि सन्त्येव, पूनः समानाभमिहारान्नोपलसिः।८। 

तथा चोक्त साख्यसन्नतौ [७] ॥ 

श्रतिदूरात्सामोष्यादिदधियघातान्मनोनवस्थानात्। 

सौक्ाद्वधानादभिभवात्छमानामिहाराच्च ॥ १॥ इति ॥ 

एवमष्टधापि सत्खभावानामपि भावानां यथानुपलम्भो 

ऽभिदितः, एव धमास्तिकायादयो ऽपि विद्यमाना श्रपि 

खभावविप्रकषेन्नो पलभ्वन्त दति मन्तयम् ॥ 

श्राह पर । ये ऽच दे्ान्तरगतदेवदत्तादयो दशिता, 

तेऽबास्माकमप्रत्यचा श्रपि दरेश्न्तरगतलोकानां केषांचि- 

त्मलयच्चा एव सन्ति! तेन तेषां खं प्रतौयते। धमास्िकाया- 

दयस्तु कैशिदपि कदापि मोपलभ्यन्ते। तत्कथ तेषां सन्ता 

निशौयत इति श्रचोच्यते। यथा देवदत्तादयः केषांचिन्रत्य- 

चत्रा्छन्तो निश्चौयन्ते, तथा धमास्तिकायादरयो ऽपि केवलिना 

प्रत्यचलात्किं न सन्तः प्रतौयन्ताम्। यथावा परमाणवो 

नित्यमप्रत्यच्चा शच्रपि खकार्यानुमेयाः सख", तथा धमास्िकाया- 
22 
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द्यो ऽपि किं न खकार्यातुेया भवेयु" । धमासिकायादौना 

कार्याणि चामूनि। तत्र धरौ गल्युपग्रदकार्यातुमेयः, श्रधमैः 

खित्यपग्रहकार्यानुमेवः, श्रवगादहोपकारानुभेयमाकाश्न, वतेना- 

दयुपकारानुमेयः काल, प्रत्यचानुमानावसेयाञच पुद्भलाः। नना- 

काश्रादय' खकायानुेया भवन्त्, धर्माधमौं तु कथम् । श्रचो- 
च्यते युक्तिः । धर्मांधमौ हि खत एव गतिस्यितिपरिरूतानां 

द्रयाणुपगृह्णाते ऽपेक्चाकारणएतया, श्राकाश्रकालादिवत्, 

न ॒पुननिवेतेककरणएतया । निवेतंक इहि कारण तदेव जौव- 

दर्यं पुद्लद्रव्य वा गतिशितिरकिंयाविशिष्ट, घमाधमौः पुनमंति- 

स्ितिक्रियाविशिष्टानां द्वयाणणसुपकारकावेव न पुनवेलादति- 

खितिनिवैतैकौ । यथा च सरित्तटाकङ्दसमुद्धेषु वेगवादिवे 

सति मव्छस्य खयमेव सजातजिगमिषस्यो प्माहक जल निभित्त- 

तयोपकरोति, दण्डादिवत्कुभकारे कतेरि श्टदः परिणानिन्या , 

नभोवद्ा नभश्वरतां नभखराणामपेकाकारणं , न युनस्तव्जल 

गतेः कारणभाव विभ्राणएमगच्छन्तमपि मच्छ बलाप्मेये गम- 

यति, लितिवां खयमेव तिष्ठतो द्यस्य स्यानश्दयमापनौपद्यते 

न् युनरतिष्टद्रूय बलाद् वनिरवख्ापयति। बोम वावगाहमानस्य 

खत एव द्यस्य हेतुतासुपेत्यवगाहं प्रति न पुनरनवगाहमान- 

मवगाहइयति स्ाव्टम्भात् । खयमेव हषौोवलानां छव्यारम- 
मतुतिष्टतां वषंमपेक्षाकारण दृष्ट न च पुनः जुवैतस्ास्तदथं- 

मारम्भयदषेवारि प्रतौतम् । ्राह्रषि वा नवाम्भोधरष्वनिश्वर- 

निभित्तोपाधोयमानगर्भां खत एव प्रसते बलाका न चाप्र 
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सयमानां तामभिनवजलधर निनादः प्रसभं प्रषावयति । प्रति- 

बुध्य वा पुरूषः प्रतिबोघनिभित्तामवद्यादिरतिमातिष्ठमानो इष्टो 

न च पु्मांसमविरत विरमयति बलात्रतिबोधः। न च गव्यु 

पकारा ऽवगाहल चणका स्यो पपदते कि तरिं धर्मस्येवो पकारः 

ख दृष्टः। खिद्युपकारश्चाधमेश नावगादलकच्षणएस व्यो खरः श्रवग्य- 

मेव हि द्रयख द्रव्यान्तरादसाधारणः कञ्िद्गुणो ऽभ्युपेयः। 

द्रव्यान्तरत्र च युक्ररागमाद्वा निश्चेयम् । युक्तिरनन्तरमेवायतौ 

वच्यते, श्रागमस्वयम् । “कदणए भवते दव्वा पत्ता गोयमा द 

दव्वा पन्ता । त जहा । घम्मल्िकाए, श्रघेश्मत्यिकाएः श्रागाख- 

त्थिकाए, पुग्गललत्थिकाएः जोवलत्थिकाए, श्रद्धा्मए” ॥ 

ननु धमंदरव्यो पकारनिरपेच्षमेव शकनेरत्यतनमयेरहरष्व॑ज्वलनं 

मरुतश्च तियकूपवनं खभावादेवानादि कालौ नादिति। उनच्यते। 

अतिन्ञामाचमिद, नान्त प्रति इतुदुष्टान्तावनवद्यौ स्तः | 

खाभाविक्चा गतेधेमंद्रयोपकारनिरपेचायास्तं प्रत्यसिद्धवात्, 
यतः सवेषामेव जोवयुद्धलानामासादितगतिपरि णतौ नासुपगराइकं 

ध्ममनुरुध्यन्ते ऽनेकान्तवादिनः सितिपरिणमभाजां वाधर्म, 
श्राभ्यां चन गतिखखितौो क्रियेते, केवल सादिव्यमातरेणोप- 

कारकलं, यया भिचा वासयति कारौषो ऽभिरध्यापयतौति। 

ननु तवापि लेकालाकव्यापिघमाधमंद्रवास्तिलवादिनः सन्ञा- 
माक्मेव ^तदुपकारौ गतिखि्युपयाद"” दति [ तच्चार्थाधि- 
गम ४, १०|| च्रच जागद्यते युक्तिः । भ्रवधनत्तां भवान् । 
गतिखितो ये जौवानां पुद्गलानां च ते खतःपरिणामावि- 

[म 
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भावात् परिणामिकदटेनिभित्तकारणचयव्यतिरिक्रोद्ासोनकार- 

एन्तरसापेष्ात्मलाभे, श्रस्ाभाविकपर्यायवे सति कटाचि- 

दवावात्, उद्ासौनकारणएपानौोयापेचात्मलाभञ्मषगतिवत् । दूति 

धमाधमयो सिद्धिः । २। श्रवगादहििनां घर्मादौनामवकाशदा- 

) विलेनोपकारेणकाश्मनुमोयने। श्रवकाश्चदायिल चोपकारो- 

वमाह" । म चात्मश्तो ऽख लश्षणएसुच्यते। मकरादि गत्युप- 

कारकारिजलादिदुष्टान्ता श्रचाप्यतुवतेनौया"। नन्वयमवगाददो 

पद्धलादिसंबन्धौ योमसंबन्धौो च । ततः स उभयोधे्मः। कथ- 

माकाग्रसछेव ल चण, उभयजन्यलात्, इ्ङगुलसयोगवत् । न खल् 

10 द्रयद्यजनितः संयोगो द्रेरकेन व्यपदेष्टं पार्यते, लेचण 

चेकस्य भवितुमरतौति । सत्यमेतत्) सत्यपि सयो गजन्यते 

लच्यमाकाग्रं प्रधानम् 1 ततो ऽवगाहनमनुप्रवेणो यच, तदा- 

काश्मवगाद्यमव गादलच्ण विवक्तं, दतरत्त युद्धलादिकमव- 

गादकम्। यस्नाद्मो मेवासाधारणएकारणतयावगाद्यवेनोपकरोति, 

15 श्रतो द्रव्यान्तरासभविना खेनोपकारणतोद्ियमपि वयोमानु- 

मेय, श्रात्मवत्, धमादिवदा। यथा पुरूषरस्तदण्डसयोगभर्या- 

दिकीरणः शब्दो भरौ शब्दो यपदिश्छते, जलानिलयवादि- 

कारणथ्वाङ्रो यवाङ्कुरो ऽभिधौयते, ्रसाधारणएकारणएवात्, 

एवमवगादो ऽप्यम्बरखय प्रतिपत्तव्यः । वैशेषिकास्तु श्रब्दलिङ्ग- 

20 माकाश संगिरन्ते, शण्णरिभिवेन व्यवखानादिति । तद्-. 
यक्त, रूपादि म्वाच्छन्दस्यः, रूपादि मत्ता च प्रतिघाताभि- 

भवाभ्यां विनिश्चेया ३। कालस्य वर्तनादिभिलिद्धैरतुमौयते। 
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यतो वतेना प्रतिद्रयपर्यायमन्तर्णौ तेकसमयस्वसत्तानुश्ड तिलचणा 

खा च सकलवस्वाञ्चया कालमन्तरेण प्रतिसखमयमनुपपन्ना, 

रतो ऽसि कार्यानुमेयः कालः पद्ा्थपरिएतिदतु"। लोक- 

प्रसिद्धाश्च कालद्रयामिधायिनः शब्दाः सन्ति, नतु सु 

रिंयामाचाजिधायिनः। यथाह । 

यगपद््यगपल्छिप्र चिर चिरेण परमपरमिद मिति च। 

वव्छंति नेतदन्छंति टत्त तत्तन्न टृत्तमपि ॥१॥ 

वतेत दृद न वतेत इति कालापेचमेवात्ता यत्। 

सवं त्रवन्ति तस्मान्नु सवषां मत' कालः ॥२॥ 

द्य ोऽद्य सप्रति परत्परारि नक्तं दिवेषम प्रातः । 

सायमिति कालवचनानि कथं युक्तान्यसति काले ॥२॥ 

परिणमो ऽपि सजातौयानां छ चादिवस्तृनामेकङ्िन्काल 

ऋतुविभागङृतो बेलानियमषतश्च विविच: कारण नियामक- 

मन्तरेणानुपपन्नः। ततः समस्ति तत्कारण काल इत्यवसौयते। 

तथा विनष्टो विनश्चति विनच््ति च घट इत्यादिक्रियायप- 

देश श्रतौतवतैमानानागतकालकयविभागनिभमिन्ताः परस्परा- 

सकीर्णाः स्यवदारातुशणाः काल्मन्तरेण न भवेयः। ततो 
ऽस्ति कालः। तथेद् परमिदमपरभिति यन्निमिन्ते भत्यया- 

भिधाने, स समस्ति काल इति ॥४॥ 

एुद्वदाः म्रत्यच्चानुमानागमावसेयाः। तच करटघरपरलक्ुट- 
शकटादयो ऽध्यचसिद्धाः। श्रतुमानमम्या इत्थम् । सधूलवस्न्य- 
याहुपपत्या सच्छपरमाणड्णकादौने सत्तावमौयते । श्रागम- 
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गम्यता चवं “यपुग्गललत्थिकाए” दत्यादि । तथा परमाणवः स्वँ 

ऽणेकरूपा एव विद्यन्ते, न युवे षिका भिमतचत्स्तिद्चणक- 
सशरादि एवतां पारथिवाणतेजसवायवौयपरमाएनां जातिभेदा- 

चदधरूपाः। यथा लवणदिग॒नौ स्यशेनचकतुरसनप्राणयोग्ये ऽपि 
जले विलौने सतो लोचनस्पशनाभ्यां ग्रहौतु न शक्ये परि- 
एमविग्रेषवच्वात्, एव पाथिवादि परमाणवो <पेकजातौया 

एव परिणति विग्ेषव्वात् न सवेद्धियग्राद्या भवन्ति, न युन- 

सतन्नातिभेदादिति । शब्दादीनां तु पौद्रलिकतेवं न्ञेया। 
शब्दः पुद्रलद्र्परिणमः, तत्परिणमता चाख्य मूर्तलात्, 

मृतता चोरःकण्डशिरो जिङ्ामृलदन्तादि द्रव्यान्तर विक्रियापाद- 

नसामर्थ्यात्, पि्पद्यादिवत्। तया ताद्यमानपटहभरोौद्लरि- 

तलस्थकिलिञ्चादिप्रकन्पनात्, तया शद्खुन दि शब्टानामतिमाच्- 

परहृद्धानां अवणवधिरौकरणएसामथ्यम्। तचाकाश्दावमूत्न 

नास्ति) भरतो न तद्गुणः श्ब्दः। तथा प्रतौ पयायिलात्, पव॑त- 

ठ अ्रतिहतप्रस्तरवत्। तथा श्रन्दो नाम्बरगृणः, दारालुविधायि- 

तात्, श्रातपवत् । तस्मिन्नेव पच्च सति दशेनषाधनपञ्चकं 

प्रपच्यते । यया शब्दो ऽप्वरगृणो न भवति, संहारसाम््यात्, 

रगुरधपवत्, तथा वायुना प्रयंमाणलात्, दणपर्ण दिवत् ' 
सवंदिग्गाद्यलात्, प्रदौपवत् , श्रभिभवनोयलात्, तारासम्- 

हादिवत् , श्रभिभावकलात्, सविदमण्डलप्रका गवत् । महता हि 

शब्देनारपो यानभिग्वयते शब्द दति प्रतीतमेव । तस्मात्पुद्रल- । 

परिणामः शब्दः । श्रय श्रङ्खः तददिनाशरे तदौयखण्डव च यथा 



जेनमतम् । ९०१. 

पौड़लिकलाटरपसु पलभ्यते, तथा श्रब्देऽपि इतो नेति चेत् । 

उच्यते । च्छलात्, विध्यातप्रङ्ैपगिखारूपादिवन् गन्धपर- 

माणएब्यवखितरूपादि वदेति । गन्धादौनां ठ् षद्रलपरिणमता 

प्रसिद्धैव । तमन्कायादौना लेवम्। तमः पुद्भलपरिणमो, दृष्टि- 

प्रतिबन्धकारिलात्, कुद्यादिवत् , श्रावारकल्वात्, पटादिवत् । 

द्यापि गशिशिरलात्, श्रा्यायकलात्, जलवातादिवत् । काया- 

कारेण परिणममाणं प्रतिनिम्नमपि पौद़्लिकं, साकारत्वात्। 
श्रय कथ कठिनमादशं प्रतिभिद्य सुखतो निर्गताः पुद्गलाः 

प्रतिबिम्बमाजिदहत दति चेत्) उच्यते। तत्मतिमेद् कटिन- 

श्लितलपरिखुतजलेनायस्यिण्डे ऽभिपुद्रलप्रवेशेन शरौराम्र- 
खेदवारिलेशनिगेमनेन च व्याख्येयः । श्रातपो ऽपि दयं, ताप- 

कलात्, खेद हेतुलात्, उष्णलात्, श्रग्निवत्। उद्योतश्च चद्धिकादि- 

द्रव्य, श्राद्धार्कलात्, जलवत् ; प्रकाशकलात्, अ्रद्धिवत् । तथा 

पद्मरागादौनामनुष्णाशत उद्योतः । श्रतो मूर्तद्रयविकारस्तम- 

ग्ायादिः। इति सिद्धा" पुद्गलाः । इति सुखथितमजोवतच्वम् ॥ 

श्रथ यु्छतच्वममिधत्ते “पुछ ॒सत्कमेपुद्भलाः दति पुष 

सन्तस्तो थेकरवस्गां दि फलनिवेतेकल्वास्मशस्ताः कर्मणां युद्धला 
जोवसवद्धाः कमंवगेणए. ॥ श्रय पावाखवतत्त याख्याति । 

पापं तदिपरोतं तु मिथ्यात्वा्यास्तु देतवः । 
ये बन्धस्य स विज्ञय आस्रवो जिनशासने ॥५०॥ 

तुभिनक्रमे। पाप त् तस्मात्पुष्छादिपरौतम्। नरकादि- 

| 1 9, 

2 0 



९७६ बडदशनखमुचचय सटीक । 

फलनिववैतकत्वादप्रश्स्ता जोवसवद्धाः कमेपुद्धलाः पापमित्य्ः। 

दइ च वच्छमाएबन्यतच्वान्तश्तयोरपि पुण्यपापयोः पएयग्नि- 

दंशः पुण्छपापविषयनानाविधपरमतमेदनिरासा्थैः। परमतामि 

चामूनि । केषां चिन्तौ धिंकानामथ प्रवादः पु्छभेप्कमल्ति, 

5 न पापम् । श्रन्ये लाङ्ः । पापमेवेकमस्ति, न पुण्छम् । श्रपरे 

तु वदन्ति । उभयमघ्यन्योन्यानुविद्खषूप मेचक मणिकल्य 

तम्मिश्रसुखद्"खास्यफलहेतुः साधारण पुष्पापाख्यमेक 

वसिति । न्ये पुनराह्ः । मूलत कमैव नास्ति खभाव- 

सिद्धः स्वौऽयय जगत्मपञ्च दति । तदेतानि निखिलानि 

0 मतानि न सम्यगिति मन्तव्यानि, यत सुखदुःखे विकिर 
एवोभे स्वैरनुश्वयेते । ततस्तत्कारण्ण्डते पुण्यपापे श्रि 

खतन्त्ं एवोभे श्रङ्गोकतेये, न पुनरोकतर तद्व वा तब्धिश्र- 

मिति । च्रय कमांभाववादिनो नास्तिका वेदान्तिनश्च वदन्ति, 

नतु पुश्छपापे नभोम्भोजनिभे एव मन्तवे, न पुनः सूत , 

15 कुतः पुनस्तयोः फलभो गस्थाने खगे नर काविति चत् । उच्यते । 

पुण्छपापयोरभावे सुखद्ःखयो निंहंतुकला दनुत्पाद एव खात् , 

स च प्रत्यचविरुद्भुः । तथाहि । मनुजले समानेऽपि दृश्यन्त 

केचन खामिवमनुभवन्तो, श्रपरे पुनस्तप्ेयभावमाबिभ्राणणः। 

एके च लचकरचिभरयः, च्रन्ये तु खोदरदरौपूरणेऽप्यनिपुण , 

20 एके देवा इव निरन्तरं सरसविलाससुखग्रा लिनः, इतरे पुन- 

नारका दवोन्निद्रदुःखविद्वाएचित्तटृत्तय इति। श्रतोऽनुग्धय- । 

सानसुखद्ःखनिबन्धेने पुष्छपापे खोकतेब्ये। तदष्गौकरणे ¶ 



-41/9 नमतम् । ९9७ 

विगिष्टयोस्तत्फलयोभीगखाने खर्गनरकावपि प्रतिपत्तयो, 

अन्यथा्धनरतौयन्यायप्रसङ्गः ख्ात्। प्रयोगश्चाच। सुखदुःखे 

कार पूर्वके, कायेलात्, श्रदुरवत्। यै च तथोः कारणे, ते 

पुष्ठपापे मन्ते, यथाङ्करस्य दौजम् । श्रय नौलादिक मूतं वष्ठ 

यथा खप्रतिभासिन्ञानख्यामूतेस्य कारण भवति, तयानसखकू- 5 

चन्दनादिकं मूत दृश्यमानमेव सुखस्यामूतेखखय कारण भविष्यति, 

श्रहिदिषकण्टकादिक च दु"खस्य। ततः किमदृष्टाभ्यां पुण्ठ- 

पापाभ्यां परिकल्विताभ्यां प्रयोजनमिति चत् । तदयक्त, यभि- 

चारात् तथाहि ठुल्यान्नखगादिसाघधनयोरपि इयोः पुरूषयोः 

सुखदुःखलचणे फले महान्भेदो दृश्यते । तुख्येऽपि द्यन्नादिके 10 

शुक्ते कस्याप्याह्वादो दृष्यते, अ्रपरस्य ठु रोगादुत्यत्तिः। रयं च 

फलभेद ऽवग्यमेव सकारणः, निःकार णले नित्य स्वासन्लप्रसङ्गात्। 

यच्च तत्कारणं, तददृष्ट पुण्यपापष्छप कमंतिं । तदुक्तम् । 
जो तुलसादणेण फले विसेसो न सो विणा हेड । 

कच्जत्तणएश्रो गोयम चडो व्व चछेऊ चसो कमं ॥ इति । 15 

श्रथवा कारणालुमानात्कार्यानुमानाचेव युश्छपापे गम्येते) 

तच कारष्ानुमानसिदम्। दानादिश्भक्िथाणएा दिसाद्यश्मभ- 

क्रियाणां वालि फलश्ठतं काय, कारणलात्, छव्यारि क्रियावत् | 

यच्चाशां फलग्त काये तत्यु्ठं पाप चावगन्तव्य, यया छयादि- 
क्रियाणां श्रालियवगोधूमाधिकम् । ननु यया छय्यादिक्रिया 20 

दष्टशास्यादिफलमातेणेवावसितप्रयोजना भवन्ति, तथा दाना 

दिकाः पशडिंसदिकाश्च सवां श्रपि करियाः क्षाघदिना 
29 



१५८ घडद प्रनसमु चय सटीक । 

मांसभच्णादिना च दृष्टफलमावेणेवावसितप्रयोजना भवन्तु, 
किमदृष्टधमाधमेफलकल्पमनेन । लोको हि प्रायेण सवौऽपि 

दृष्टमाचफलासखे छृषिवाणिन्यददिसा दिक्रियासु प्रवतेते । अदृष्ट- 

फलासु पुनर्दाना दि क्रियाखत्यल्य एव लोकः प्रवतेते, न बह । 

5 ततश्च ङृषिहिंसादयश्टभक्रियाणएणमदृष्टफलाना वादना दि प्ररभ- 

करियाणामष्यदष्टफलाभावो भविष्यतोति चेत्। न। यत ए 

हव्यादयएएभकरियासु दुष्टफलासु बहवः म्रवतेन्ते, श्रदृष्टफलासु 

युनर्दानादि एभक्रियाखत्यस्य एव लोकः प्रवतेते, तत॒ एव 

क्ृषिदहिषादिका दृष्टफलाः क्रिंधथा शअदृष्टपापरूपफला अपि 

10 प्रतिपत्तयाः, श्रनन्तसघारिजौवसन्तान्यथानुपपन्तः ते हि 

क विहिशादिक्रियानिमित्तमनभिलषितमष्यदृष्टं पापलक्चणं फल 

बद्धा श्रनन्तससार परिभ्रमन्तोऽनन्ता दृह तिष्ठन्ति । यदि हि 

हषिहिश्ाद्य्टभरक्रियाणएामदृष्ट पापरूप फल नाभ्यृपगम्यते, तद् 

तत्कर्तारोऽदृष्टफलाभवान््ररणानन्तरमेव सवेंऽप्ययनिन मुक्ति 
15 गच्छेयुः} ततः प्रायः शून्य एव ससारः स्यात् । ततश्च संसारे 

दु खौ कोऽपि नोपलभ्येत । द्ानादिष्मक्रियानुष्ठातारः ्टभ- 

तत्फलविपाकालुभवितार एव च केवला. सवंचोपलभ्येरन् । 

दुःखिनश्चाच बदवो दृश्यन्ते, खुखिनस्वल्पाः । तेन न्ञायते । 

कृषिवाणिज्यदिखा दि कियाजिवन्वेनो दृष्टपापरूपफलवपिपाको 

0 दुःखिनां, दतरेषां तु दानादि क्रियाहेतुको ऽदृ्टधमेरूपफल- 

विपाक इति। व्यत्ययः कस्मान्न भवतौति चेत्) उच्यते। 

श्र्भक्रियारभ्रिणामसेव च बह्लात् प्ररभरक्रियानुष्टादरणएमेव च 



जैनमतम् । ९०८ 

खत्यल्ा दिति कारणालुमानम् ॥ अरय कार्यानुमानम् । नोवा- 

नामात्मलावगेषेऽपि नरपश्वादिषु दे ्ादिवेचिच्यस्य कारणमस्ति, 
कालात्, यथा घटस्य श्टदृण्डचक्रचौवरादिसामयो कलितः 

क्रुलालः। न च दृष्ट एव माता पितादिकस्तस्य हेतुरिति कतव्य, 

दृष्टहेतुसाग्येऽयि, सुखूपेतरादिभावेन दे दादौना वेदिष्यदे- 

नात्, त्य चादृष्टश्रभाश्भक मांख्यदेतुमन्तरेणभावात् । श्रत 

एव प्रभदेहादौनां पुण्यकायैल, दतरेषां तु पापकायेलभिति 

कायातुमानम् ॥ सर्व॑ज्ञवचनप्रामाण्यादा पुण्यपापयोर्भयोः सन्ता 

प्रतिपत्तव्या । विग्रेषार्थिंना तु विशेषावश्यकरी कावघ्ो कनोयेति॥ 

श्रया खवमाइ । “मिश्यालाद्यास्वु देतवः इत्यादि । ्रसदव- 10 

गरुधर्मेषु सदे वादिवुद्धिमिश्यालम्। हिसाद्निदृत्तिरविरतिः । 
प्रमादो मद्यविषयादिः । कषायाः करधाद्य' । योगा मनो- 

वाक्वायव्यापाराः । श्रचेवमचरघटना । मिश्यालाविरत्यादिकाः 

युनर्बन्धस्य ज्ञानावरणोयादिकर्मबन्धस्य ये देतव. स श्राव 

जिनश्राखने विज्ञेयः । श्रवति कमेभ्यः सख श्राव । ततो 

भि्यालादिविषया मनोवाद्घायव्यापारा एव इएभादएमकमेबन्ध- 

हेतुलादाखव इत्ययः ॥ श्रय बन्धाभावे कथयमासतवस्यो पपत्तिः, 

श्राखवात् प्राम्बन्धसद्धावे वा तस्य बन्धदेतुता, प्रागपि बन्धस्य 

सद्भावात् । न डि, यद्यद्धेतुक तत्तदभावेऽपि भवति, श्रतिप्रसङ्गात्। 

श्रषदेतत्, यत श्राखवस्य पवेबन्धापेच्या का्ेलमिग्यते, 

उन्तरबन्धापेचया च कारणएलम् । एवं बन्धस्यापि पूर्वोत्तरा 

खवापेच्चया कायल कारणएलं च ज्ञातव्य, वौजाङ्करयोरिव 



९१८० षडर णनसमुचय सटौक । 

बन्धाखवयोरन्योन्य कायेकारणभावनियमात् । न चैवमितरेत- 
राश्रयदोषः, प्रवाहापेच्यानादिलात् । श्रय चाखव. पुण्वापु- 

बन्धडेतुतया दिविध' । दि विधोऽप्यय मिथ्यालाचुन्तरभेदापेच- 
योत्कर्षापकषभेदापेचया वानेकप्रकार' । श्रय च प्भाशम- 

5 मनोवाक्कायवयापाररूपस्याखवस्य सिद्धिः खात्मनि खस्वेद- 

नाद्ध्यचतः परस्मिश्च वाद्धायवयापारस्य कस्यवित्मत्यच्ततः शस्य 

च तत्कायप्रभवानुमानतश्चावक्षेया, श्रागमाच॥ 

श्रथ संवरबन्धौ विदरणोति । 

संवरस्तन्निरोधसतु बन्धो जौवस्य कमणः । 
0 श्रन्योन्यानुगमात्मा तु यः संबन्धो इयोरपि॥५१॥ 

व्याख्या ॥ तेषां भिश्यालविरतिकषाचयोगानामाख्वाणं 

सम्यग्दशेनविर तिप्रमादपरिदारच्मादि युिचयधमीनुप्रेचाभि- 

निरोधो निवारणं खगन संवरः, पर्यायकथनेन याख्या । 

आत्मनः कर्मोपादानहतश्चतपरिणामाभाव संवर दत्यभिप्रायः। 

15 स च दिग्रसवेभेदाद्रंधा । तच बादर ष्च्छयोगनिरोधकाले स्व- 

सवरः। शेषकाले चरणप्रतिपत्तेरारभ्य दे शरसवर ॥ 

रय बन्धतच्चमाद । “बन्धो जौवस्य कमणः” इत्यादि । तच 

बन्ध' परस्पराक्षेषो जोवप्रदे शपुद्धलानं चौरनोरवत् । अथवा 

वध्यते येनात्मा पारतन््यमापद्यते न्ञानावरणदिना संबन्धः 

20 युद्धलपरिणमः। ननु नोवकर्मणोः सबन्धः किं गोष्टामादिल- ` 
परिकल्यितकञचुकिकञ्चुकसंबो गकर उतान्यः कञथिदित्या- 



जैनमतम् । १८१ 

्रक्याह दयोरपिः" कमेव्ेणयोग्य्कन्धानां जौवस्य चान्यो- 

न्यानुगमाद्मान्योन्यानुगतिखषूपः परस्परालुप्रवेशरूप दत्ययंः । 

श्रयमन्न भाव" । वज्ञययस्धिण्डस्वन्धवत् चौरोदकसपकवदा 

जौवकमेणोभियो ऽनुग्रवेशात्मक एव सवन्धो बन्धो बोद्धव्यो, न 

पुनः कञ्च किकञ्चुकर्योगक्पोऽन्यो वेति । श्राह । कथम- 

मूतेस्छात्मनो दस्ता्सभवे सत्यादानश करिविर दात्कर्मयद्णएसुच्यत 

इति चेत् । उच्यते । इयमेव तावदखानारेका प्रक्रिया भवतो 

ऽनभिन्नतां ज्ञापयति, यत ॒केनामूतेताभ्युपेतात्मनः कर्मजौव- 

सबन्धस्यानादिलादैकल्परिणामे सति चो रोद कवन्मतं एव 

कमेग्रहणे व्याप्रियते । न च रस्तादियापारादेय कर्म, विं 
तु पौद्लमपि सद्ध्यवसायविग्ेषादरागदेष्रमो हपरिणामाभ्व्नन- 

लचणाद्ात्मनः कमयोग्यपुद्धलजालक्षेषणमादानं केहाभ्यकरव- 

एुषो रजोलगनवदिति । प्रतिप्रदे शानन्तपरमाणसक्चेषाव्ौवख 
कमणा सह लोलोभावात्कथं चिन्मूतेवमपि संसारावखायामभ्युप- 
गम्यत एव ॒स्याद्वाद्वादिभिरिति । स च प्र्रस्ताप्रशस्तभेदाद् 
द्धा । म्ररृतिखित्यनुभागप्रदे शमेदाच चतुर्विधा । प्रतिः 
खभवो यथा ज्ञानावरंण ज्ञान च्छाद्नखभावमित्यादि । 
स्ितिरध्यवसायकछृतः कालविभागः । श्रतुभागौ रसः | प्रदेशः 

कमेद्लसचय इति । पुनरपि मृलम्ररतिमेदादष्टधा ज्नानावर- 
एदि कः । उन्तरग्रहृतिभेदादष्टपञ्चाश्दधिकग्तमेदः। सोऽपि 
तोत्रतोत्रतरमन्दमन्दतरादिमेदादनेकविध इत्यादि कर्मयन्ा- 
दवसेयम् । उक्तं बन्भत्चम् ॥ 



१८२९ षद श्रंनसमुचय सटौकं । 

निजेरातच्चमाह । 
। 

बद्धस्य कम॑णः साटो यस्तु सा नजरा मता ¦ 
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेमीक्ष उच्यते ॥५२। 

यस्तु बद्धस्य जौ वेन खुवद्धस्य कमंणो ज्ञानावरणादे" सारः 
5 सटनं दाद श्विधेन तपसा विचटन, रा निजेरा मता मता| 

सा च द्विधा, सकामाकामभेदात्। तचाद्या चारि चिणं दुष्करतर- 

तपञ्चरणकायोत्सगंकर णरा विग्र तिपरौषदपरा्णं लोचादिकाय- 

क्ेशकारिणमष्टादग्णेलाद्गघारिणणं बाह्याभ्यन्तर सवंपरियदपरि- 

हारिणं निःप्रतिकमेशरौरिणणं भवति। दितौया लन्यश्ररौरिणं 

10 तोत्रतर शरौरमानसानेककटुकदुःख्रतसहसरसहनतो भवति ॥ 

श्रयो त्तराधेन मोकतत्लमाह “श्रात्यन्तिकःः रत्यादि । 

देहादेः शरोरपञ्चकेद्धियायरादि बाद्यप्राणएपुण्छापुण्धवणेगन्ध- 
र सस्परशेपुनज॑न्मयहणएवेद चयकषायादिसङ्गाज्ञाना सिद्धलारे वाद्य- 

न्तिको वियोगो विरहः पुनभच इष्यते । यो हि श्रशवद्भवति ने 
15 पुनः कदाचिन्न भवति, स श्रात्यन्तिकः। श्रच्र पर श्राह। ननु 

भवत् देस्वात्यन्तिको वियोगः, तस्य सादिलात् 1 पर राग- 

दिभिः सखहात्यन्तिको वियोगो ऽरुभवौ, प्रमाणएवाधनात् । 

प्रमाणं चेदम् । यदनादिमत्, न तदिनाग्रमाविश्रति, यथा- 

काशम् । ्रनारिमन्तश्च रागादय दति, उच्यते । यद्यपि रागा- 

20 दयो दोषा जन्तोरनादिमन्तः, तथापि कष्यविद्ययावस्ितस्तौ- 
शरो रादिवस्त॒त्ववगसेन तेषां रागादीनां प्रतिपदभावनातः 



(> 
जेनमतम् | १८३ 

प्रतिद्णमपचयो दृश्ते। ततः सभावयते विशिष्टकालादिखाम- 

मौसद्नावे भावनाप्रकर्षतो निरूलमपि चयः, निभूलचयानभ्युप- 

गने ऽपचयस्याप्यसिद्धे । यथा हि शौतस्यशंखपाद्या रोमदरषादयः 

प्नोतप्रतिपचचस्य च वद्धमेन्दताया मन्दा उपला उत्कं च 

निरन्यविनागश्िता", एवमन्यचापि मन्दतासद्धावे निरन्वयविना- 

प्रोऽवश्यमेष्टयः । श्रय चयथा ज्ञानावरणएौयकमोदये ज्ञानस्य 

मन्दता भवति तत्मरकर्षं च ज्ञानस्य न निरन्वयो विनाशः, एव 

प्रतिपचचभावनोत्कर्घं ऽपि न रागादौनामत्यन्तसुकच्छेदो भविष्य 

तोति । तदयुक्तम् । दिविध इहि बाध्य, सदश्ठसखभाव सहका - 

रिषंपाद्यखभावं च। तच यत्बहश्रुखभाव, तन्न बाधकोत्कं 

कदाचिदपि निरन्वय विनागश्रमाविश्रति ।! ज्ञान चात्यनः खद 

भूखभावम् । श्रात््ा च परिणमिनित्यः । ततो <त्यन्तप्रकषेव- 

त्यपि ज्ञानावरणणौयकमादये ज्ञानस्य न निरन्वयो विनाशः । 

रागादयस्तु लोभादिकमेविपाकोदयसपादितसन्ताकाः । ततः 

कम॑ण निमूलमपगसे ते ऽपि निमूलमपगच्छन्ति । प्रयोग- 

चाच । ये सहकारिष्पाद्या यदुपधानाद्पकषिंणः, ते तदत्य- 

न्तटद्धौ निरन्वयविनाश्रधर्माण , यया रो महर्षादयो वद्धिदद्धे । 

भावनोपधानाद पकषिणश्च खहकारिकम॑सपाद्या रागादय इति। 

श्र “सदकारिसपाद्या” दति विशेषणं सदश्रखभावन्ञानादि- 

यवच्छेदायेम् । यदपि च प्रागुपन्यस्त प्रमाण “यद नादिमत्, न 

तद्धिनाग्रमाविगश्रति दति, तदष्यप्रमाण, प्रागभावेन हतोवयै- 

भिचारात् । प्रागभावो दयनादिमानपि विनाश्रमाविशति, 

10 

~~ छद् 



९८४ षडदशंनसमुचय सटौक । 

चन्यथा कार्यातुत्त्तेः । काञ्चनो पलयोः स्योगेन च इत्रनै- 

कान्तिकः । तत्छयोगो ऽपि हनादिस्ततिगतो ऽपि चार्व 

टपाकादिनोपायेन व्िघिटमानो दृष्ट इति। श्रथ रागादयो 

धर्मा घर्मिंण श्रात्मनो भिन्नाश्चेत्, तदा सर्वेषा वौतरागतलसि- 

5 इलप्रसङ्ग, रागादिभ्यो भिन्नलात्, सुक्तात्मवत् । अभिन्ना, 

तदा तेषां चये घमिंणो ऽपि चय इति । तद्युक्त, मेदाभे- 
द पच्स्य जात्यन्तरस्याभ्यूषगमात् । कथमिति चेत् । उच्यते । 

धर्मिधंर्माणं न भेद एव, श्रभेदस्यापि स्वात्, नाभेद 

एव, भेदस्यापि सद्भावात् । ततो नोक्तदोषावकाश इति। श्रय 
10 कामेणएग्ररौरादे" सवेधावियेगे कथ जौवस्योष्वैमा लोकान्त 

गतिरिति चेत् । पूरवेप्योगादिभिस्तखोध्वं गतिरिति त्रमः। 
तदुक्तं तक्वायभायये । 

तदनन्तरमेवोध्वेमा लोकान्तात् गच्छति । 

पूवयो गासद्ग वादन्धच्छेदोष्वगोरपैः ॥ १ ॥ 

15 कुलालचक्र टोलायाभिषो चापि यथयेग्यते । 

पूर्व॑प्रथो गात्कर्भंह तथा सिद्धगति खता ॥ २ ॥ 

खटल्ेपसङ्ग निमी चाद्यया दृष्टाश्च लावुनः । 
कमस विनिम चात्तथा सिद्धगतिः रता ॥ ₹ ॥ 

एरण्डस्य रदेलासु बन्धच्छेदाद्यया गतिः । 
2  कमेबन्धन विच्छद्ाच्जोत्रष्यापि तयेशते ॥ ४ ॥ 

 उष्वैगौरवधर्माणो जोवा इति जिनोन्तत्तः । 

श्रधोगोरवधर्माणः युद्ला इति चोदितम् ॥ ५॥ 



(~ 
जंनमतम् | ९४ 

यथाधस्ियेगुष्वे च लोष्टवाखभ्भिवौ चयः । 
खभावतः प्रवबतेन्ते तयोष्वेगतिरात्मनः ॥ ६ ॥ 

श्रधस्तिर्यक् तथोष्वे च जवानां कर्मजा गतिः। 

ऊर्ध्वमेव सखभावेन भवति सौएकमेणम् ॥ ७ ॥ 

ततो ऽषयष्वेगतिस्तेषां कस्मान्नास्तोति चेन््तिः । $ 

चर्मा स्तिकाय स्वभावास हि देतगेतः परम् ॥ ८॥ 

धर्मास्िकायस्य गतिद्धेतुलं पुरापि व्यवस्थापितमेवेति । 

ननु भवतु क्मेणणमभावे ऽपि पूरवप्रयोगादिभिर्जौवस्योष्वं 

गति तथापि स्वेया श्रोौरेद्धिवादिप्राण्णनामभावान्मोचे 

जोवस्याजौवत्वप्रसङ्गः । यतो जोवनं प्राणएधारणएसु चते, त्व 10 
न्नास्ति, तद् जौवस्य जौोवनाभावादजौवं स्यात्, श्रजोवस्य च 

मोच्चाभाव इति चेत् । न, श्रभिप्रायापरिन्ञानात् । प्राण हि 

दिविधा, द्रव्यप्राण भावप्राणश्च। मोच्े च द्रवयप्राणानामेवा- 

भावः, न पुनभावप्राणानाम् । भावप्राणश्च सुक्तावस्थायामपिं 

सन्त्येव । यदुक्तम् । 15 

यस्म्मातायिकसम्यक्रवौ्ंद गेनज्ञानेः । 

आत्यन्तिकः स युक्तो निदन्देनापि च सखन ॥ ९ ॥ 
ज्ञानादयस्त॒ भावप्राणा मुक्तो ऽपि जवति स तेहि) 

तस्ममात्तन्नौीवल नित्य सर्व॑स्य जौवस्य ॥ ९॥ 

ततश्चानन्तन्नानानन्तदभेनानन्तवौर्यानन्तसुखलच्णं जवनं २0 

सिद्धानामपि भवतौत्यये' । सुखं च सिद्धानां सवेसमारषुख- 

्रिलच्णए परमानन्दरह्प ज्ञातम् । उक्त च। 

24 



१८६ बडद शंनसमुचयः सटीक । 

न वि श्रत्थि मनुश्साणत सुख नेव सव्वदेवाणं । 

जं सिद्धाण सुखं च्व्वावाह उवगयाणं ॥ १ ॥ 
सुरगणसुहं समग्गं सव्वद्धा पिष्डियं ्ननन्तदुणए । 

न वि पावदर सुत्तिसुह एन्ताहिं वग्गकग्गूहिं ॥ ₹९॥ 
5 सिद्धस सुदो रासो सब्वद्धा पिख्डश्रो जद् इविन्ना । 

सो ऽणन्तवग्गभद ओओ सव्वागासे न मादृन्ना ॥ ३ ॥ 

तया योगश्रास्ते ऽपयक्तम् । 
सुरासुरनारेन्राणं यत्सखं भुवनचये । 

तव्छयादनन्तभागे ऽपि न मोचसुखखपदः ॥ १ ॥ 
10 सखेखभावजमत्यचच यस्िन्वे शाश्वतं सुखम् । 

चतुवे्गागरणोलेन् तेन मोच: प्रकीर्तितः ॥ २ ॥ 
रत्र सिद्धानां सुखमये चयो विप्रतिपद्यन्ते । तथादि । 

चरात्मनो सक्तौ बुद्याद्गेषयणोच्छेदात्कयं सुखमयलमिति 
वेेषिकाः१ । अत्यन्त चित्तसन्तानोच्छेद्त श्रात्मन एवासभवा- 

15 दिति सौगताः २ । अ्रभोक्रुलात्कयमात्मनो सुक्तौ सुखमयल- 
मिति सांख्याः ३॥ श्रचादौ वैगरेषिकाः खगेसुषौ विप्रषयन्ति। 

नतु मोच विष्रदध ज्ञानादि खभावतात्मनो ऽनुपपन्ना, बृद्यादि- 
विश्ेषुणेच्छदरूपलान्मोस्य । तथाहि । प्रत्यचादिप्रमाणएम्रति- 
पन्ने जोवखष्पे परिपाक मामे तच्वज्ञाने नवानां ऊोवविशरेष- 

0 यणानामत्यन्तोच्छेदे खरूपेणात्मनो ऽवस्ान मोः । तदुच्छ 
च प्रमाणएमिद्ं | यया । नवानामलत्मविगेषगुण्णनां सतानो ` 
ऽत्यन्तमुच्किदयते, संतानवात्, प्रदौ पादिखतानवत्। न चायम्- 



जैनमतम् । ९८७ 

सिद्धो हेतः, पक्चे वतेमानवात् | नापि विरद्धः, सपे प्रदौपादौ 

स्वात् । नाणनेकान्तिकः, केवलपरमाण्वादावग्रत्तेः। नापि 

कालात्ययापदिष्टः, विपरोतायेखखापकयोः प्रत्यच्चानुमानयोर- 

चासभवात् । नतु सतानोच्छेदरच्तुवेक्तवय इति चेत् । उच्यते) 

निरन्तर शास्त्र भ्यासात्कस्यचित्युषस्तत्चन्ञानं जायते, तेन च 5 

मिश्यान्नाननिदटत्तिर्विंधौो यते, तस्य निडत्तौ तत्का येश्रता रागा- 

द्यो निवतेन्ते, तद्भावे तत्का्यां मनोवाद्छायगप्रटटन्तिर््यावतेते, 

तद्चात्तौ च धर्माधमेयोरतुत्यन्तिः । ्रारब्शरीरेद्धिवकार्यं- 

योस्तु सुखादिफलोपभोगात्रचयः । च्रनारम्ग्ररौरादिकाचंयो- 

रणवस्थितयो स्तत्फलो पभो गदेव प्रचयः । तत सवैसतानौ- 10 

च्छेदान्मोच्च इति सितम् ॥ 

अचर प्रतिविघधौयते । यत्तावदुक्तं “सुतानलात्” इत्यादि, 

तदस्मोचौन, यत श्रात्मनः सवथा भिन्नानां बुद्यादिगुणानां 

सतानस्योच्छद्ः साध्यते ऽभिन्नानां वा कयंचिद्धिन्नानां वा । 

श्रा्यपच शआ्राश्रयासिद्धो हतुः, सता निभ्यो त्यन्त भिन्नस्य 1; 

सन्तानख्ासत्कल्यवात् । दितोयपके तु सवेयामिनानां तेषा- _ 

सुच्छेदसाधने खुतानवत् संतानिनो ऽणच्छेद्प्रसङ्गः । ततश्च 

कस्यासौ मोः । भिन्नाभिन्नपचाभ्यपगमे चापसिद्धान्तः । किं 
च॥ विरद्धश्चायं हेतुः, कायेकारणश्तच्चणप्रवादलचणएसतानत्वस्य 

निल्यानिव्येकान्तथोरसभवात् । अर्थ करियाकारिलस्यात एव प्रति- 20 
पादिव्यमाएल्वात् । साध्यविकलश दृष्टान्तः, प्रदौपादेरत्यन्तो- 

च्छदा सभवात्, तेजखपर माणएनां भाखर रूपपरित्यागेनानकार- 
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सूपतयावस्थानात् । म्रयोगश्चाच । पू्वापरखभावपरिद्यरङ्गी- 

कारस्ितिलचकपरिणमवाश्रदौपः, सच्लात्, पटादिवदिति ) 

श्रच्र बड वक्तव्य, तत्तभिधाखते विस्तरे ानेकान्तप्रचटके । किं 

च। इद्धियजानां वुद्यादिगुणानासुच्छेदः साध्यमानो <स्युतातौ- 

5 द्दियाणणम्। तचाद्यपच्वे सिद्धसाधन, श्रस्माभिरपि तच तद्च्छ 

द्ण्युपगमात् । दितौ यविकल्ये मुक्तौ कस्यचिदपि प्ररत्यतुप- 

पत्तेः । मोचार्थो दि स्वौ ऽपि निरतिग्ययुखन्नानादिप्राघ्य- 

भिल्लाषेणेव प्रवर्तते, न पुनः शिलाग्रकलकल्यमपगतसकलसु- 

खश्वेदनमलत्मानमु पपाद यितु यतते । यदि मोचावस्थायामपि 

10 पाषाएकल्पो ऽपगतसुखस्वेदनालेशः पुरुषः संपद्यते, तदा 

हृतं मोचेणए, संसार एव गरोयान्, यत्र सान्तरापि सुखलेश्र- 
प्रतिपत्तिरष्यस्ि । श्रतो न वेरेषिकोपकल्पिते मोक क- 

चिद्वन्त् मिच्छ । उक्र च । 

वर इन्दावने वासः शटगाले सदोषितम् । 

४5 नंतु वैशरेषिकीँः भुक्ति गौतमो गन्तुमिच्छति ॥ १॥ 
- एतेन यदूचे मांसका श्वपि 

` यावदात्मगुणः स्वँ नोच्छिन्ा वासनाद्यः । 
तावदात्यन्तिकौ दुःखव्याटृन्तिर्नावकस्पते ॥ १ ॥ 
धरमाधिमेनिमित्नो दि सभवः सुखदुःखयोः । 

2 मृखब्धतौ च तावेव स्तम्भौ संसारसद्मनः ॥ २ ॥ 

तदु च्छदे च तत्कार्यश्ररौराद्यनुपञ्चवात् । 
सात्मनः सुखदु.खे स्त इत्यसौ मुक्त उच्यते ॥ ३ ॥ 



जेनमतम् । १८९ 

नतु तस्यामवस्छायां कौ द गात्मावभिष्यते । 

खश्पेकप्रतिष्टानः परित्यक्तो ऽखिलेगेरेः ॥ ४ ॥ 
ऊभिंषटातिगं रूपं तदस्या मेनो षिणः । 

ससारबन्धनाधौनदुःखक्तेशादयदू षितम् ॥ ५ ॥ 
(ऊर्मयः कामक्रोधमदगवंलोभदम्भाः। न हि वे षश्ररोरस्य 

प्रियापिययोर पदतिरस्ति । श्रशरौर वाव सन्तं प्रियामिये न 

खग्रत दत्यादि); तद्ष्यपास्त द्रष्टव्यम् । यतः किं शरभकमे- 

परिपाकप्रभवाणि भवसंभवानि सुखानि सुक्तौ निषिध्यमानानि 

सनत सवया तदभावः । श्रादये सिद्धसाधनम् । दितीये 

ऽखिद्धः, श्रात्मनः सुखखरूपतात् । न च पदार्थानां खरूप- 

मल्यन्तसुच्छिद्यते, श्रतिप्रसङ्गात् । न च सुखखभावलसमेवा सिद्धः 

तत्सह्कावे प्रमाणएसद्धावात्। तथाहि श्राह्मा सुखखभावः, श्रत्यन्त- 

परियबुद्धिविषयलात् श्रनन्यपरतयो पादौयमानलाद, वैषयिक- 
सुखवत् । यया सुखाय मुसुचुप्रयल्ः, प्र्ापूवंकारिप्रयन्नलात्, 

इषौवलग्रयन्वदिति । तच सुखं मुक्तौ प्रमातिग्रयप्राप्त, 

षा चास्यानुमानान्मसिद्धा , यया, सुखतारतम्य कविदिखान्त, 

तरतमग्रब्दवाच्यलात्, परिमाणएतारतम्यवत् । तया । 

श्रानन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च मोतं ऽभिवन्यते । 

यदा दृष्टा परं ब्रह्म॒ स्वं त्यजति बन्धनम् ॥ 

तदा तनित्यमानन्दं भुक्तः खात्मनि विन्दति । 

दति अ्ृतिसद्धावात् । तथा । 

सुखमात्यन्तिकं त्तदुद्धिराद्यमतो द्धियम् । 

15 
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तं वै मोच विजानोचाडुःप्रापमरतात्ममभिः ॥ ९ ॥ 

दति खतिवचनाच मोच्य सुखमय प्रतिपत्तव्यमिति 

स्थितम् ॥ 

अच सांस्या ब्रुवते । इह श्द्धवेतन्यखरूपो ऽयं पुरुषः, 
5 इणएस्य कूजौकरणे ऽप्यशक्तवादकर्ता, साक्ादरभोक्ता, जडां 

प्रति सक्रियामाितः। श्रह्ञानतमन्डन्नतया प्रसतिखमपि 

सुखादि फलमात्मनि अतिबिष्ितं चेतयमानो मोदते मोद 
मान प्रति सुखखभावां मोहान्मन्यमानः खंसारमधिवसति। 

यदा तु ज्ञानमस्याविभेवति “दुःखद्ेतुरियं न ममानया सह 

10 संसग युक्तः” इति, तदा विवेकख्यातेनं तत्छपादित कमेफलं 

भुङ्के । सापि च “विज्ञातविषूपाहं न मदौयं कमेफलमनेन 

भोक्तव्यम्” दति मला कुष्ठिनो सतो वदुरा द्वसपेति | तत 

उपरतायां प्रतौ पुरुषस्य खदूपेणावस्थानं मोच: खहूप च 

चेतनागशरकरिरपरिणभिन्यप्रतिसक्रमाग्रतिदभिंतविषयानन्ता च । 

15 श्रतस्तद्त्मक एव सुक्तात्मा न पुनरानन्दादिखभावः, तख 

प्रशतिकायेलात्, तस्याश्च जवना नष्टलात् ॥ 

श्र वय त्रूमः। यत्तावदुक्तं “ससा्यात्मा अ्रन्ञानतमन्देन- 

तया"दत्यादि, तद सुन्दर, यतः किमन्ञानमेव तम उतान्ञानच 

तमश्चेति । प्रथमपक्े सुक्तात्मापि सुखादिफल किं नात्मख 

20 मन्येत, ज्ञानस्य बुद्धिधमेलादुद्धेश्च प्रत्या समसुपरतलात्, 

मुक्तात्मनो ऽपि ज्ञानाभावेनान्नानतमग्कनला विगेषात् । दितौ- ` 
यपच्ं तु किमिदमन्नानादन्यत्तमो नाम रागादिकमिति चेत्, 



नेनसतम् । ९९१ 

तन्न, तश्यात्मनो ऽत्यन्तार्यान्तरग्तप्रकृतिधमेतयात्माच्छादकला- 

नुपपत्तेः । शआ्राच्छादकले वा मुक्तात्मनो ऽपयाच्छादन स्वात्, 
शरविगरषात् । कि च संखा्यत्मनो ऽकतरपि भोक्रवे ऽङ्गौकरि- 

यमारे ङतनाभाकूतागमादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । किं च। 

प्रशृतिपुरूषयोः संयोग" केन रत. । कि प्रछत्योतात्मना वा । 

न तावद्मत्या, तस्याः खवेगतलान्मक्तात्मनो ऽपि तत्छंयोग- 

प्रसङ्गः । श्रयात्मना, तद्दि स॒च्रात्मा शएद्धकचेतन्यखरूपः खन् 

विमथं प्रङृतिमादत्ते। तच कौ ऽपि उेतुरस्ि नवेति 

वक्व्यम् । श्रसि चेत्, तहिं स हेतुः प्रशतिवां स्यादात्मा वा, 

न्यस कस्याप्यनभ्युपगमात् । च्राद्यपक्वे यया सा प्रतिस्तस्छा- 
त्मनः प्रकतिषंयोगे हेतुः स्यात्, तया सुक्रात्मनः कि न स्यात्, 

्हतिष्यो गात्पूवं शद्ध चेतन्यखरूपलेनोभयोरप्विगेषात् निया- 

मकाभावाच्च । दितौयपच्े स ॒श्रात्मा प्रहत्यात्मनोः संयोगे 

हेतुल प्रतिपद्यमानः कि स्यं प्रकतिसदङत' सन् हेतुभेवति 
तद्युक्तो वा । श्रादये तस्यापि प्ररुतिसयो गः कथभित्यनवस्था । 

दितौये पुनः स प्रतिर दित श्रात्मा शद्धचेतन्यखरूपः सन 

किमथ प्ररत्यात्मनोः सधोगे देतुल प्रतिपद्यते । तच को ऽपि 

हत्विलोक्य दति तदेवावतेत इत्यनवस्था । इति सदेतुकः 

रनत्यात्मन सयोगो निरस्तः । श्रय निहतुकः, तडि सुक्तात्मनो 

ऽपि प्रकृतिख्यो गप्रसङ्गः । कि च अयमात्मा प्ररुतिसुपददानः 

परवावखां जद्यानन वा । ्राद्ये ऽनित्यलापन्तिः । दितौये तद्- 
पादानमेव दुघेटम् । न दि बाख्यावश्थामत्यजन् देवद त्तस्तर- 

19 
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एत्वं प्रतिपद्यते । तन्न कथमपि सांख्यमते प्ररृतिस्योगो घटते 

ततश्च सबोगाभावाद्ियोमो ऽपि दुधेट एव, संयो गपूवेकलादधि- 

योगस्य ॥ किं च। यदुक्तं “विवेकख्यातेः” इत्यादिः तदविचा- 

रितरमण्णैयम् । तच केयं द्यातिर्नाम । प्रङतिपुरुषयोः खेन 

खेन ूपेणावस्थितयो्मंदेन प्रतिभाषनमिति चत् । सा क्ख, 

मरते: पुरुषस्य वा । न प्रतेः, तस्या श्रसंवेद्यपवेणएि सितला- 

द् चेतनलादनश्यपगमाद । नाप्यात्मनः, तस्याप्यसवेद्यपवणि 

ख्ितलात् । तथा यद्पि “विज्ञातविष्हपादः द्या 

तदप्यसमोचिता भिधाने, प्ररूतेजंडतयेत्थं विज्ञानानुपपत्तेः । विं 

10 च विज्ञातापि प्रतिः संसारद शावन्मोक्े ऽप्यात्मनो भोगाय 

खभावतो वायुवत्रवतेतां, तत्छभावस्य नित्यतया तदापि 
सत्लात्। न दि प्रत्तिखभावो वायुरविंरूपतया येन ज्ञातस्त परति 
तत्छभावादुपरमत इति, तो मोच: स्यात् । तदा तदस 

वा प्रते ् नि्येकदूपतादहानिः, पूरव॑भावत्यागेनोत्तरखभावोपा- 

दानस्य नित्येकरूपतायां विरोधात्, परिणाभिनि नित्य एव 

तद् विरोधात् 1 प्रते परिणमिनित्यलाभ्यपगम त्मनो 

ऽपि तदङ्गौ कत्य, तस्यापि प्ाक्तनखुखो पभो करखभावपरिंहारेण 

मोचे तदभोकरुखभावस्वौकारात्, अ्रसुक्तादिस्भावत्यागेन 
मुक्तलादिखभावोपादानाच । सिद्धे चास्य परिणामिनित्यवे 

सुलादिपरिष्णमैरपि परिणणामिलमस्याभ्यपगन्तव्यं, भ्रन्यथा 

मोच्ाभावप्रसङ्गः। ततश्च न कथमपि शांख्यपरिकल्ितो मोच ` 

घटत दति यथोक्तरूप एवानन्तसुखा दि खरूपो ऽभ्यपमन्तयः | 

+=: 
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जनमतम् | १९द् 

श्रय सौगताः सगिरन्ते ! नतु ज्ञानचणप्रवाहथतिरेकेण 

कस्यायात्मनो ऽभावात्कख सुत्त न्ञानादिखभावः प्रसाध्यते | 

सुक्रि्चात्मदभिनो दूरोतखरिता । यो हि प्यत्यात्मान खिरा- 

दिरूपं तखात्मनि य्यै्चुणएद गेननिमिन्तखदो ऽव्टंभाको, 

रात्मलेदाचात्मसुखेषु परिदयन्सुखेषु च दोषां सिर ्छत्य ग॒ण- 

नाश्चेपृयति, ग णएदर्गो च परिदषयन्रमेति खखसाधनान्युपादनते। 

ततो यावद्त्मद शेनं तावन्छसार एव । तदुक्तम् | 

य. पश्यत्याव्मनं तचास्याहमिति शाश्वतः खेह । 

खेहात्सुखेषु टष्यति टष्णा दोषांसिरस्करुते ॥ १९ ॥ 

गृणदर्गो परिदप्यन्ममेति सुखसाधनान्य॒पादत्ते । 
तेनत्मामिनिवेशो चाक्न्तावत्छ संसारः ॥ २॥ 

श्रात्मनि सति परसंज्ञा खपर विभागात्परिग्रहदेषौ । 

श्रनयोः सप्रतिबद्धाः ख दोषाः खमायान्ति ॥ ₹२॥ 

ततो सुक्तिमिच्छता युचकलचादिकं खरूपं वानात्यक- 

मनित्यमश्टुचि दुःखमिति अ्ृतमय्या चिन्तामय्या च भावनया 

भावयितव्यम् } एव भावयतस्तचाभिषवङ्गाभावादभ्यारुविग्रेषा- 

दैराग्यसुपजायते। ततः साखवचित्तसतानल्णससार वि निदतन्ति- 

रूपा सुक्तेरुपपद्यते । श्रय तद्धावनाभावे ऽपि काय्ञोश्रलकच्षणण- 

तपसः सकलकमंग्रचयान्मोचो भविय्यतोति चेत्। न, कायक्ञेशस्य 

कमेफलतया नार कादि कायश्तापवत् तपसायोगात् । विदिच्- 

शरक्तिकं च कमे, विगचिचफलद्ानान्यधानुपपत्तेः। तच्च कथ 

कायसतानमाचास्ौयते, श्रतिप्रसङ्गात् । श्रय तपःकमेश्क्तौरनां 
"25 

10 
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सकरेण चयकरणशैलभिति कला एकरूपादपि तपसञ्धिच- 

्रक्तिकस्य कर्मणः चयः । नन्वेव खल्यक्त गनो पवासादिना- 

पशव कर्मणः चयापत्तिः, शक्निखांकार्यान्यथानुपपत्तः । 

क्त च । 

+ 41 कर्मचयाद्धि मोच. स च तपसस्तच कायसतापः। 

कमेफलत्वान्नारकदुःखमिव कंथ तपस्तत्छात् ॥ ९ ॥ 

श्नन्यद्पि चैकरूप तच्िचचयनिमित्तमिंह न स्यात् । 

तच्छक्तिसकर' चयकरोत्यपि वचनमाचम् ॥ २॥ 

तस्मान्नैराम्यभावनाग्रकषं विग्रेषा चित्तस्य निःजञोशावखा मोच ॥ 

10 श्र प्रतिविधौयते। तच यत्तावदुक्तं “ज्ञानचणएप्रवाह 

दत्यादि, तद विचारितविलपित, ज्ञानच्चणप्रवादव्यतिरिक्त सुक्ता- 

कणानुस्टृतद्धेचो पममनचिनमात्मानमन्तरेण छतनाश्ाकताग- 

मादि दोषप्रसक्तेः सरणा्नुपपन्तेश्च । यत्पुनरकत “श्रात्मानं यः 

पश्चति” दत्यादि, तत्सुक्तमेव , किं लन्ञो जनो दुःखानुपकत 

सुखसाधनं पश्चननात्मलेदात्छांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेपु 

ग्रवतते ऽपथ्यादौ च, सुर्खाहुरवत् । इदितादितविषेचकस्वता- 

चिकसुखसाधनमङ्गनादिक परित्यन्यात्मसेहादत्यन्तिकसुख- 

साधने सुक्तिमारभे प्रवतेते, पथ्यादौ चतुरातुरवत् । यदणुक्त 

 ुक्तिमिच्छता दत्यादि, तदणज्ञानविजुभ्मित, सवेथा- 

20 नित्यानात्मकलादिभावनाया निविंषयलेन मिथ्यारूपलात्छवेधा 

नित्यादिभावनावन्मुक्तिडेतुलानुपपत्तेः। न हि कालान्तरा | 

बस्थाय्येकातुसधाटरवयतिरेकेणए भावनाप्युपपद्यते । तथा चो हि 

1 < 
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निगडादिभिवद्धः, तख्ेव॒तन्क्तिकारणएपरिज्ञानानुष्ठानाभि- 

सधिव्यापारे सति मोच इत्येकाथिकरण्ये सत्येव बन्धमोच- 

व्यवस्था लोके प्रसिद्धा । इह त्न्यः चणो बद्धो ऽन्यस्य च तन्न 

क्रिंकारणपरिज्ञानमन्यस्य चानुष्ठानामिस्धेर्व्यापारखेति वैयधि- 

करण्डात्सवेमयुक्तम् । कि च। सवौ वुद्धिमान् वुद्धिषूं प्रवतेमानः 

किचिदिदमतो मम स्यादित्यलुखधानेन प्रवतते। दह च 

कस्तयाविधो मार्गाभ्यासे प्रवतेंमानो मोको मम स्यादित्यनु- 

सदध्यात् । चणः संतानो वा। न तावतः, तस्येकच्णएस्थायितया 

निर्विकल्पतया चैतावतो व्यापारान् कर्मख्मथेलात् । नापि 
सतानः, तस्छ खता निवयतिरिक्तस्य सौ गतेरभ्युपगमात् । कि च । 10 

निरन्यविनश्वरत्वे च सखाराणणं मोक्लायथैः प्रयासो व्यथं एव 

सात्, यतो रागाचुपरमो डि भवन्मते मोक उपरम 
विनागश्रः, स च निदंतुकतयायन्नसिद्धः । ततस्तदथी ऽनुष्टाना- 

दिप्र्चाषो निष्फल एव । कि च। तेन मोचार्यानुष्टानेन प्राक्त 

नस्य रागादि चस नाः क्रियते भाविनो वानुत्पादस्तदुत्या- 15 

दकग्क्तवां चयः खतानस्योच्छेदो ऽनुत्पादो वा निराञ्रयवित्त- 

सतवयुत्पादो वा । तत्राद्योऽनुपपन्नः विनाश्रसख ॒निंतुकतया 
भवन््रते कुतखिदुत्यत्तिविरोघात् । दितौयो ऽप्यत एवासाधौ- 
यान्, उत्पाद्भावो द्यनुत्पाद्ः । सो ऽभावरूपलात्कथ इ्ुत- 

शिदुत्ययते, चरपसिद्धान्त्रसङ्गात् । तच्छक्ेः चयो ऽलुपपननः, 20 

तस्ाप्यभावकूपतया निहंतुकतेन भवन्मते कुतशिदुत्यन्ति- 
षिरोधात् । संतानस्योच्छदायौ ऽनुत्यादायो वा तत्मयास 
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दत्य्यनेन निरस्त, चणो च्छेद नुत्पादवत् । तयो रग्यभावरू पतया 

नितुकलात्कुतो ऽथत्यत्तिः ्रनुपपन्तेः। कि च । वास्तवस्य 

सतानस्यानभ्वपगमात्कि तदुच्छेदादिप्रयासेन । न हि तय 
मारण क्रापि दुष्टम् । तन्न संतानोच्छेदलच्णा सुक्तिर्ध॑रते। 

श्रथ निराश्रयरूप वचिन्तसतल्युत्पत्तिलचणा सा तत्मयाससायेति 
परस्तु ज्यायान् । केवल सा चित्तसततिः सुन्वया निरन्वया 

वेति वक्तव्यम् । चराद्य सिद्धसाधन, तथश्ूत एव वित्तसताने 

मोचचोपपत्तेः । बद्धो डि मुच्यते नाबद्धः। दितौयो ऽनुपपन्नः, 

निरन्वये हि सताने ऽन्यो बध्यते ऽन्यश्च सुच्यते। तथा च 

बद्धस सुक्थे प्रटृत्तिनं खात्, शतनाशदयश्च दोषाः एृष्ठिलग्ना 

एव धावन्ति । तथा यदुक्त “काय्ञेश” द्त्यादि, तद्यस्य, 

हिशाविरतिष्ूपत्रतोपटंहकस्य कायक्तेशस्य कर्मले ऽपि तप- 

स्वाविरोधात् । ब्रताविरोधौ दि कायक्ञेश्रः कमेनिजरादेत्- 

लात्तपौ ऽभिधोयते। न चैव नारकादिकायक्तेश्रस्य तपस 

प्रसङ्गः, तस्य हिसाद्यावेगशप्रधानतया तपस्लविरोधात् । चरतः 

कथ प्रे्ावतां तेन समानता साधकायज्खेशखापाद यितु शक्या । 

यदपि शक्रिसंकरपच्चं खल्येनेत्यादि प्रोक्त, तसृक्तमेव, विचिच्र- 

फलदानसमर्थानां कमेण शक्तिसकरे सति चौएमो दान्यसमये 

ऽयोगिचरमसमये चाक्ञशतः सखनल्येनेव श्एक्तध्यानेन तपसा 

्त्ययाग्ुपगमात्, जोवनतुकतः पर मजुकतश्चान्यथानुपपत्तेः। स तु 
तच्छक्िखकरो बहतर कायज्ञेशसाध्य दूति युक्तस्तदथौ ऽनेकोप- | 

वासादि कायक्ञराद्यनुष्ठानप्रयासः, तमन्तरेण तव्छकरानु पपत्तेः । 
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तत" कथयचिदनवच््छिनो न्ञानखतानो ऽनेकविधतपौनुष्टाना- 

न्च्यते । तस्य चानन्तचतुष्ट्यलाभलखरूपो मोक्त इति प्रति- 

पत्तयम् ॥ 

रथाच दिगम्बराः खयुक्तीः स्फोरयन्ति। ननु भवतु 

चथोक्रलच्षणो मोः , पर स पुरुषर्यैव चटति न ल्ग नायाः । 
तयादि । न स्तियो मोचभाजन भवन्ति, युरुपेभ्यो होनलात्, 

नयुसकवत् ॥ श्रचोच्यते  स्तोणं युर्षेभ्यो हौनल कि चारि- 

चाद्यभावेन १ विशि्टरामर््यासत्लेन २ पुर्षानभिवन्द्यलेन ३ 

स्ारणाद्यकटेलेन ४ च्रमदद्धिकलेन ५ मायादिप्रकषैवच्तेन ई 

वा। तच न तावदाद्यः पच. चोद्च्मः, यतः कि चारिचा- 

भाव्रः सुचेलवेन १ मन्दस्वतया २ वा) तत्र यद्याद्यपचः, 

तदा चेलस्यापि चारिाभावदेतुल कि परिभोगमातेण १ 

परिग्हूपतया २ वा। यदि परिभोगमाचेण, तदा परि- 

भोगो ऽपि किं वस्तपरित्यागाशमयत्ेन १ ख्यमोपकारिलेन २ 

वा। तच न तावदाद्यः, यतः प्रारभ्य ऽपि नापर प्रियं, 

प्राणनघेताः परित्यजन्त्यो दृश्यन्ते! वस्त्रस्य का कथा । अथय 

स्यमोपकारिलेन, तदं कि पुरुषाणामपि स्यमोपकारितया 

वस््रपरिभोग" ¦ च्रथावला एता बलादपि पुरूषैरपभुज्यन्त इति 

तदना तासां शख्यमवाधाख्मवो न युननेराणाभिति न तेषां 

तदुपभोग दति चेत्, तहिं न वस्ललाचारिचाभावः, ` तदुप- 
। कारिलत्तखय, आआहारादिवत् । नापि परिग्रदरूपतया, यतो 

ख तद्रूपता कि मूङहितुलेन १ धारणमाचरेए वा ₹ अथवा 

९११ 
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स्र॑मातेए ३ जौवससक्तिहेतुवेन वा ४। तच यद्याद्यः तर्हि 

शरौरमपि मूाया तने वा। न तावद हेतुः, तखान्तर 
गतवेन दुलंभतरतया विग्षतसतद्धेतुलात् । चरथ मूर्छया हेतु 

रिति पचः, तरिं वस््वन्तस्ापि कि दुसूयजलेन ९ सु्छङ्क- 

5 तया वा २। न प्रथमत एव परिंहारः। यदि दुख्यजलेनेति 

पच्च, तदा तदपि किं स्वेपुरुषाणणं १ केषाद्द्दा ९। न 

तावल््वषां, दृश्यन्ते हि बहवो वद्किप्रवे णादिभिः श्रौरमपि 

त्यजन्तः । चय वेषांचित्, तदा वस्लतमपि केषां चिदुखयज- 

मिति न परिदायं शरीरवत् । श्रय सुत्यक्गलेनेति पचः, 
10 तदहं वस्त्रस्यापि तथाविधशरक्तिविकलानां खाध्यायाद्युपष्टम्मकलेन 

शरौ रवनमरत्ङ्गलात्किमिति परिहारः। अथय धारणमात्रेण , 

एव सति रीतक्षाले प्रतिमापन्न साधे दृष्टा केना्यविषद्योप- 
निपातमद्य शतमिति विभावयध्मांयिना साधुशिरसि वस्ते 
प्रलिक्रे सपरिग्रहता स्यात् अरय यदि सख्पणंमाचेन, तदा 

15 शम्यादिना निरन्तर खग्रसद्धावात्सपरिग्रहलेन ती यंकरारौना- 

मपि न मोच्तः स्यादिति लाभनिच्छतो भवतो मूलचतिः 

सजाता । अथ जौवससकिद्ेत्लेन, तडं श्ररौरस्यापि जौोव- 

ससक्तिडेतुलात्परिग्रदहेतुलमस्तु, कछमिमण्ड्काुत्पादस्य तच 

प्रतिप्राशिप्रतौतलात् । चरयास्ति, पर यतना तच विधौयते, 

तेनायमदौष दति चेत्, तहं वस्ते ऽयय न्यायः कि काके 

20 भैचितः, वस्तस्यापि यतमयैव सावनचालनादिकरणेन जोव- | 

खसक्तिनिवारणात् । तन्न वस्लसद्भावेन चारिच्रास्षभवः। नापि 
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मन्दरुत्तया, यतः सल्तमिड त्रततपोधारएदिषयमे वितव्यम् । 

तच ताखनल्यं सुदुचेर शौलवतोषु खभवति । अतो न चारि्रा- 

सभवेन तासां हौनलम् । ननु भवलविशष्टं चारि स्तरण, 

पर परमप्रकषप्राप्त यथाख्याताभिध तासां न सादिति पुर- 

षेभ्यो हौनलमिति चेत्, तदं चारिचपरमप्रकर्षाभावो ऽपि 

तासां किं कारणभावेन १ विरोघसभवेन वा। न तावदाद्यः 

पच्च श्रविशि्टचारिचाग्यासखयेव तजन्निबन्धनलात्, तस्य च 

स्लव्वनन्तरमेव समथितल्रात् । नापि दितीय, ययाख्यात- 

चारि चस्यार्वाग्दु श्ामत्यन्तपरोचतया केनचिदधिरोधानिरेयादिति 

चारिच्राभावेन न सवोणणं होनलम् ॥ १ ॥ नापि विशिष्टसाम- 

य्यासत्वेन, यत इदमपि कि सप्तमनरकप्रथ्यौगमनायोग्यलेन ९ 

वादादिलथिरदितलेन २ चअरच्यश्रुतवेन वा ३1 न तावदाद्यः 

पचः, यतस्तदभावः कि यैव जन्मनि तासां सुक्तिगामिलं 

तचैवोच्यते सामान्येन वा। यद्याद्यपच्चः, तदहं पुरुषाणएणमपि 

यत्र जन्मनि सुक्तिगाभिल तच सप्तमषएश्पौगमनयोग्यल, तत- 

स्तेषामपि सुल्वभावः सात् । श्रय दितौयः, तदायमाश््यो 

भवतः, यया सर्वेत्छष्टपदमा सिः स्वौल्छष्टेनाध्यवसायेन प्रा्ते। 

स्व त्छष्टे च दे एव पदे सवेदु"खस्थान सप्तमौ नरक्थ्वौ सर्व- 
सुखस्ान मोचश्च । ततो यया स्वौएं सप्नमष्ौगमनमागमे 

निषिद्धं तद्गमनयोग्यतथाविधेसवीकछष्टमनोवौर्याभावात्, एव 
मोचो ऽपि तयाविघेश्टभमनोवोर्याभावान्न स््लौणं भविष्यति । 

प्रयोगश्चाच । नासि स्तोषु सुक्तिकारण, श्रटभमनोवोयेपरम- 

{~ 0 

(क 5 
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प्रकर्षात्, सप्तमष्वौगमनकार णएाष्रभमनोवोयपरमप्रकर्षवत् । 
तदेतद युक्त, वाप्रैरभावात् । न दि बद्दर््या्िमातेण इेतू- 

गमक. खात्- कि लन्तर््याघ्या, अन्यया तत्युत्नलादैरपि गमक- 

लग्रसङ्गः। अन्तर््याि्च प्रतिबन्धवलेनेव सिध्यति, न चाच प्रति- 

वन्धो विद्यते । ततः सदि ग्धंविपच्ववयादृत्तिकमिद साघन चरम- 

शरौरिभिनिखिन्तयभिचार च । तेषां डि सप्रमघ्थ्पीगमन- 

डेतुमनोवौयम्रकर्षाभावे ऽपि सुक्तिहेतुमनोवो यमरकषेसद्धावात्। 
तया मव्छैरपि यभिचारः । तेषा दि स्तमष्थ्पौगमनहेत्मनो- 
वोयप्रकषेसद्भावे ऽपि न मुक्तिगमनदेतुश्भमनोवोयप्रकषैसडाव 

दरति। तया न हि यैषामधो गमनशक्तिः स्तोका तेषामूर्वगतावपि 

शनिः स्तो केव, भुजपरिसर्पादिभिययेभिचारात् । तथाहि । सुज- 

परिखर्पां अधो दितौयामेव प्रथ्पो गच्छन्ति, न ततो ऽध, परिण- 

सतौयां यावत्, चहो चतुष्यदाः, पञ्चमोसुरगाः। चरथ च स 
पुष्वेसुत्कषेतः सदस्तार ॒यावद्तच्छन्ति, चरतो न ॒सप्रमष्षयौ- 
गमनायोग्यलेन विशिष्टखामर्यास्लम् ॥ नापि वादादिलसि- 

रददितलेन, मूककेवलिभिवयेभिचारात्। तथाल्पशचुतलेनेति पक्- 
रवनुहोव्य एव, सुवाघ्यातुमितविशिष्टसाम्थेरमाषतुषादिभि- 
रनेकान्तिकलात् । तन्न विशिष्टसामर्थ्यास् स्लौणां घटते ॥२॥ 

नापि पुरुषानभिवन्यवेन स्लौणां रोनल, यतस्तदपि कि 

सामान्येन ९ गुणधिकपुरुषापेच्या ₹ वा। च्राद्यो ऽसिद्धः 

तौयकरजनन्यादयो हि श्क्रैरपि पच्यन्ते किमङ्ग रेषपुरूषेः। ` 

दितौयसेत्, तद् गरधरा अपि तौयंकररनाभिवन्द्न्त दति 
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तेषामपि दौनलान्मोचो न स्यात्) तथा चतुवणस्य सदस्य 

तौचंकरेवन्यलातसद्रान्तगेतवेन सयतौनामपि ती्ंकरवन्यला- 

श्यपगमात्कयं स्लौषण हौनलम् ॥ ३ ॥ अथ स्मारणाद्यकटैलेनेतिं 
पच", तद्ाचायांणामेव सुक्तिः स्यान्न शिया, तेषां ऋरण- 

दक्ठटेलात् ॥४॥ अ्रयामहद्धिकलेनेति प्चः। सो ऽपि न दत्त, ४ 

यतो दरिद्राणमपि केषां चिन्मुक्निः श्रूयते केषां चिन्य्दद्धि 

काणामपि चक्रवर््यादौनां तदभावः॥ ५॥ चरथ मायादिप्रकषे- 

कल्वनेति । तद्पि न युक्त, नारददृढग्रहारिभिव्येभिचारात् । 

तन्न दोनलं कथमपि स््लौणं जाघरीतौति दहौनलादित्यसिद्धो 

हेतुः ॥ ६ ॥ ततश्चाविभागेन न पुरुषाणामपि जिर्वां प्रतिपत्त- 10 

व्यम् । प्रयो गश्चाच । अस्ति स््रौणणं मुक्तिः, श्रविक्रलकारणव्नात्, 

युवत् । तत्कारणानि सम्यम्दशंनादौनि स्तरौषु सपूर्णान्युपलभ्यन्ते । 

ततो भवत्येव स््ौणां मोच दति शितं मोचतच्चम् ॥ एतेन 

न्ञानिनो धमेतो यस्य कर्तारः परमं पदम् । 

गला गच्छन्ति भूयो ऽपि भवं तौयेनिकारतः ॥ इति 15 
परपरिकल्यितं परार्तम् ॥ 

रतानि नव त्वानि यः अत्ते स्थिराश्यः। 

सम्यक्तन्नानयेगेन तस्य चारिचयेग्यता ॥ ५३॥। 

एतान्यनन्तरोदितानि नवसख्यानि तचचानि यः स्थिराग्रयो 

न पुनः श्रङ्ादिना चलचित्तः अद्धानस्य ज्ञानपूवेकलान्नानौते 20 

अरद्धत्ते च । चवैपरौत्येन मनुते । एतावता जानन्न्यश्रद्धधानो 
26 
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मिश्यादगेवेति दितम् । यथोक्त ओओगन्धेदस्िना महातर्े 
द्वादगराङ्गमपि श्रुतं विदग्रेनस्य मिथ्या” इति । तख श्रद्ध 

धानस्य सम्यङ्घनज्ञानयोगेन सम्यग्ट् शंनज्ञानसद्भावेन चारिचश्य 

सवेसावद्यव्यापार निदटन्तिरूपस्य दे श्रसवमेदस्य योग्यता भवति । 

रचन न्ञानात्सम्यक्कखय प्राधान्येन पृज्यलात्माग्निपातः। श्रनेन 

सम्यक्तज्नानसद्धाव एव चारितं भवति नान्ययेत्यावेदित दरष्टयम्॥ 
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तथाभव्यत्वपाकेन यस्येतचितयं भवेत् । 

सम्यग्न्नानक्रियायोगाज्नायते मोक्षभाजनम् ॥ ५४॥ 

जोवा देधा, भव्याभवयभेदात् । श्रभव्यानां सन्यक्ताद्यभाव्, 

10 भवयानामपि भव्यलपाकमन्तरेण तदभाव एव, तथाभवयतपाके 

तु तत्बद्वावः। ततौ ऽचायमयंः। भविख्यति विवचितपर्याये- 

शेति भय ¡ तद्भावो भवयत नाम सिद्धिगमनयोग्यल, जौवा- 

नामनादिपारिणभिको भावः। एवं सामान्यतो भवयलमभि- 

घायाय तदेव प्रतिविश्रिष्टमभिधातूमाद । तथा तेनानियत- 

15 प्रकारेण भवयलं तथाभव्यलम् । श्रयं भावः । भव्यलमेव खख- 

कालकचगुर्वा दिद्रयलच्एसमयोभेदेन नानाजोवेषु भिद्यमान 

सन्तथाभव्लमुच्यते । श्रन्यथा तु सवैः प्रकारैरेकाकाराया 

योग्यतायां स्वेषां भवयजोवानां युगपदेव धर्म॑प्राघ्लादि भवेत् । 
तथाभव्यलस्य यः पाकः फलदानामिमुख्य, तेन तथा- 

20 भव्यत्वपाकेन । यख कस्यापि सागरोपमकोटाको खभ्यन्तरानौत-' 

सवेकभेख्ितिकश भयस्य ¡ एतत्तितय ज्ञानद् भेन चारिचेचय 
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भेत् । यत्तदो नित्याभिसवन्धात्, स भयः । सम्यकूखमौचौने 
ये ज्ञानक्रिये ज्ञानचारिच, तयो गा्छयो मान्मो चस्य वियोग- 

स्यानन्तज्ञानद शंनसग्यक्कसुखवोयपञ्चकात्मकस्य भाजन दान 

जायते । एतेन केवलाग्यां ज्ञानक्रियाभ्यां न मोचः कि ह्रभाग्यां 

सयुक्ताभ्यां ताभ्यामिति ज्ञापितं भवति। च्च ज्ञानग्रदएेन 
सदा सहचरलेन दग्रेनमपि ग्राह्यम् । यदुवाच वाचकमुख्यः 

'सम्यग्ज्ञानदगेनचारिच्राणि मोचमागेः इति ॥ 

मत्या दिग्रभाएविश्रषलचणएमच ग्रन्थकारः खयमेव वच्छति। 

तच विशेषलच्ण सामान्यलचणाविनाभावि सामान्यलचणएए च 

विशेषलचणाविनाभावि, सामान्यविगश्रेषलचणयोरन्योन्यापरि- 

हारेण खितलात् । तेन प्रमाणएलक्षणस्यादौ प्रमाणसामान्य- 

लक्षण सवे वक्रम् । श्रतो ऽचापि स प्रथम तद्भिध्ौयते। 

खपरव्यवसषायि ज्ञानं प्रमाणमिति प्रक्ंण संश्रया्यभावखभा- 

वेन मोयते परिच्छद्यते वसु येन तत्ममाणम् | खमात्मा 

ज्ञानस्य खूप परः खस्मादन्यो ऽयं इति यावत् तौ विशेषेण 

यथयावस्धितखरूपेणवस्य ति निशिनो तोव्येवं गोल यत्तत्खपर- 

व्वसायि ज्ञायते। प्राधान्येन विग्रषो गद्यते ऽनेनेति 

ज्ञानम्! अच ज्ञानमिति विश्षणएमन्ञानदूपस्य वयवदारमार्गा- 

नवतारिएः खन्माचगो चरस्य खसमयप्रसिद्धस्य दग्ेनस्य सन्नि- 

क्षादेश्चाचेतन नेयायिकादि कल्पितस्य परामाश्छपराकरणार्थ 

ज्ञानस्यापि च प्रत्यचरूपस्य शक्येनिविंकच्यतया प्रामाण्येन 

कल्ितस्य संशय विपयेयानध्यवसायानां च प्रमाणएलव्यवच्छद्ा यं 

1. ̂> 
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यवसासौति । पारमार्थिकपदायंखार्थापला पिन्ञानादेतादिवा- 

दिमतमपाकत परेति । नित्यपरोचवुद्धिवादिनां मोमांखका- 

नामेकात्मसमवा विन्ञानान्तरप्रत्यचन्नानवादिनां वेगरेषिकयोगा- 

नामचेतनज्ञानवादिनां कापिलानां च कटायहनिग्रहाय सखेति । 

६ समग्र तु लच्षएवाक्य ॒परपरिकच्छितस्याथं पलसििहेलादेः 

प्रमाएललकच्षणएलप्रतिचतेपारम् । श्च च खस्य ग्रणएयोग्य' परो 

ऽर्थ. खपर इत्यस्यापि समासस्या्रयणड्ुब्हारिजनापेकया 

यस्य यथा यच ज्ञानस्याविषुवाद्ः, तख तया तच प्रामाप्- 

मि्यमिदित भवति । तेन सश्वादेरपि धमिमाज्नापेचवा 

10 न प्रामाखव्याहतिः ॥ 

श्रय विग्रेषलच्णाभिधिव्छया प्रयम तावत्रमाणएख सख्यां 

विषयं चाह । 

प्रत्यक्ष च परेक्षं चदे प्रमाणे तथा मते। 

अनन्तधमेवं वन्तु प्रमाणविषयस््वि ॥ ५५ ॥ 

1 शचमिन्दरियं प्रति गतभिद्धियाधौनतया यदुत्पद्यते, 

ततप्रत्यक्मिति तत्पुरुष" । इद ्यत्यत्तिनिमित्तमेव । 

्रटत्तिजिमित्त तु खष्टवम् । तेनानिद्धियादिप्रत्यचशन्दवाच्य 

सिद्धम् । श्रो जौवो वात्र व्यस्येयः जोवमािल्येवेद्धिव- 

निरपेचमनिद्धिया दिग्रत्यचस्योत्यत्तेः। तत्र तत्युरुषाश्रयणाक- 
% त्यतो बोध । प्रतयच्चा वुद्धिरित्यादौ स्तोपुंसभावो ऽपि सिद्धः 

श्राणा परमचयापारनिरपेचं मनोव्ापारेणासाचादयेपरि 
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च्छेदकम् । परोचमिति परश्रब्दसमानार्थेन परस्-ग्रब्देन 

सिद्धम् । चशब्दो दयोरपि त्यक्तां लचयतः । तेनानु - 

मानादैः परोचस्य म्रत्यचपूर्व कलेन प्रडत्यत्केधित्मत्यच व्येष्ठ- 

मभौष्टमेतन्न अओेष्टमिति सूचितम् । दयोरपि प्रामाण्यं, प्रति- 

विश्रेषाभावात्। “पश्च सगो घावतिःदत्यादौ भ्रत्यचस्यापि 

परोचपूरवंकस्य प्रदत्तः रोचस व्येष्ठताप्रसद्गात् । प्रत्यचपूवेक- 

मेव च परोचसुपजायत दूति नाय सवतैकान्तः, अन्यथानुपपन्न- 

तावधारितोच्छाखनिःशाखादिजोवलिड सद्धावाघद्भावाभ्यां जोव- 

साचान्कारिप्रत्यचच्चणे ऽपि जोवस्मुतप्रतोतिदर्नात्, अन्यया 

लोकव्यवदाराभावग्रसङ्गात् । तथाशब्दः प्राग क्तनवतक्वा चपेचया 

समुदये, वाक्यस्य खावधारणएलात् । दे एव प्रत्यच्परोच- 

प्रमाणे मते समते, यदपि पररुक्त प्रमाणएसख्यान्तर 

प्त्यन्ञायि, तच्रापि यत्ययांलोच्यमानसुपमानायापत्यादिवन्म- 

माणएतामात्मसाचात्करोति, तदनयोरेव म्रत्यच्परोचयोरन्त- 

भावनौयम् । यत्युनविचायंमाणं मोमांसकपरिकल्िताभाव- 

वस्मामाण्छसेव नासकन्दति, न तेन वद्दग्धैतेनान्त्द॑तेन वा 

योजनम् । श्रवस्दुलादित्यपकणएंनो यम् । तथादि । म्त्यचानु- 

मानागमोपमानार्थापत्यभावसभवेतिद्यप्रातिभयुत्वनुपलब्यादौनि 
प्रमाणनि यानि परे मोच › तज्रादुमानागमौ परोचपरकारावेव 
विज्ञातव्यौ । उपमानं ठू नैयायिकमते । कञ्चित्मेः असुणा 20 
प्रेषयां चक्रं “गवयमानयःः इति। स गवयश्रब्दवाच्यमर्थमजानानः 

कचन वनेचरं पुर्परमप्राच्यत् “कोदृगवयः इति। स प्राह 



२०६ षडदश्चनसमुद्य सटीक ! 

“यादृ गौस्ताङग्गवयः दति । ततस्तस्य पुरुषस्याघा तिदे श्र- 
वाक्यार्थस्मरणएश्हकारि गोखदश्गवयपिण्डक्ञानं “श्रयं ष गवय- 

प्रब्द्वाच्यो ऽये इति प्रतिपत्ति फलरूपासुत्पादयत्रमाण- 

भिति मौमांसकमते तु येन प्रतिपच्ला गौरूपलब्धो न गवयो 

5 न् चातिदेशवाक्य “गौरिव गवय” दति श्रुत, तस्य विकटा- 
टकी पचैटतो गवयद्ग्रेने प्रथमे समुत्यन्ने सति यत्परोचे गवि 

सादृश्यन्नानसुन्मल्नति “चरनेन सदशः ख गौ.” दति “तख 
गोरनेन सादृश्” दूति वा, तदुपमानम् । तस्मा्यत्स्मयति 

तव्छात्छाद्श्येन विशेषित प्रमेयमुपमानस्य सादुश्च वा तदनित- 

10 मिति वचनादिति। एतच्च परोचभेदे प्रत्यमिन्ञायामन्त- 

भावम् । श्र्याप्तिरपि 

प्रमाएषट् विज्ञातो यचा ऽनन्यया भवन् 

्रदृष्ट कल्ययेदन्य सार्था पत्िरूदाइता ॥ 

इत्येव लचणातुमानान्तगेतेव, ्र्यापत््युत्थापकस्यायेखान्यथा- 
15 सुपपत्तिनिश्वयेनेवादृष्टाधेपरिकल्यनात्, अन्यथानुपपन्तिनिश्चय- 

स्यानुमानलात् । श्रभावाख्य तु प्रमाण प्रमाणएपञ्चकाभावः १ 

तदन्यज्ञानं २ अत्मा वा ज्ञानविनिमुक्तः ३ इति चिधाभि- 

धोयते ! तच्ाद्यपचस्यासभव एव प्रसद्य दत्य प्रमाएपश्च- 

काभावस्य तुच्छबेनावस्तुलात्, श्रभावन्ञानजनकलायोमात् | 

20 दितोयपत तु पयेदाखटत्या यत्तदन्यज्ज्ञान त्प्रत्यचसेव, | 

म्यचचेणैव घटा दि विविक्रस्छ ्रतलादेयेहण्णत् । कविन्त तदच 

भतलमिति प्रत्यभिज्ञानेन, यो ऽभ्निमान्न भवति नाशौ 
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धूमवानिति तकण, नात धूमो नाग्रे रित्यनुमानेन, गहे गे 

नास्तोत्यागमेन वाभावगप्रतोते क्राभाव प्रमाण प्रवतेताम् 

हतौ यपच्चस्य युनर सभव एव ! श्रात्मनो ज्ञानाभावे कथ वस्- 

भाववेदकल, वेदनस्य न्ञानधमेलात्, अ्रभाववेदकले वा ज्ञान- 

विनिमुक्रलस्याभावात् । तन्नाभाव. प्रमाणान्तरम् । सभवो ऽपि 

समुदायेन समुदायिनो ऽवगम इत्येवलक्षणः सभवति खार्या 

द्रोण दत्यादिको नानुमानात्पृथक् । तथाहि । खार द्रौण- 

वतौ, खारौवलात्पू॑पलबखारौवत् । रेतिद्य वनिदिं्ट्रवक्तक 

प्रवादपारपयंम्। एवमूचडेद्धा यथा दूह वटे यक्त प्रति- 

वसति” दति। तदप्रमाणए, अनिर्दिंष्टवककलेन सां शयिकलात् । 
त्राप्तप्रवनुकलनिश्चये त्वागम दति। यदपि प्रतिभमच्- 

लिङ्गश्ब्दवयापारानपेक्षमकस्मादेव “अद्य मे महौपतिप्रसादो 

भविता? इत्याकार स्पष्टतया वेद्नसुदयते, तदष्यनिदधियनि- 

बन्धेनतया मानसमिति प्रत्यचज्किनिचिक्रमेव । त्यन्" प्रिया- 

पिचप्रानिम्र्तिफलेन साधे ग्टहोतान्यथानुपपलिकाल्यान प्रः 
दोदेगादे लिङ्गादुदेति, तत्पिपौ लिकापरलो सर्पणणोत्यन्ञानवद्- 

सष्टमतुमानमेव । एव॒ युक्त्नुपलमोरादिशन्दादिशिष्टोप- 
लभििजनकस्य बोधावोघरूपविगश्ेषत्यागेन सामान्यतो लिखित 
साकिणो भुक्तिः प्रमाण चिविध स्तमित्यक्तस्य प्रमाण्स्वान्येषां 

न्र् 

च वेधांचित्रमाणान्तरलेन परपरिकल्पितानां यथालचण 20 
मर्यच्चपरोचयोरन्तभोवो निराकरण च दिधेयम् । तदेव न 
मर्य वपरोचल्नचणद्े विध्यातिकम ग्रकोऽपि कठं चम ॥ 



£ 

२०७८ षडदग्रनससुचय सटीक । 

श्रय तयोलंचणाद्यभिधौयते । खपरव्यवसायि ज्ञान शष्ट 
प्र्यच्चम् । तद्धिप्रकार, सांव्यवदहारिक पारमा्धिंक च) तच 

सांयवदहारिक बाद्योदन्दियादिखामयौसापेखलाद पारमार्धिकम- 

सद् दिप्रत्य्म् । पारमाथिंक लात्मसनिधिमाचापेचमवध्यादि- 

5 प्रत्यचम् । सांखवदहारिक दधा, चचुरादौ द्ियनिमित्त मनो- 

निमित्त च । तद्वि विधर्मपि चतुधा, अवग्रहेहावायधारण- 

भेदात् । तच विषयविषयिसन्निपातानन्तरसमुद् तसन्तामाच- 

गोचर द शेनाच्जातमाद्यमवान्तरखामान्याकार बिशिष्टवस्तुगरहएमव- 

ग्रहः श्रस्यार्थः । विषयो द्रयपर्यायात्मको ऽया, विषयौ 

10 चचरादिः, तयोः समोचोनो भान्या्चजनकविनानुकूलो 

निपातो योग्यदे शाद्यवस्यानं, तस्मादनन्तरं समुद्तसुत्यन् 

यत्सन्तामाचमोचर दभन निराकारो बोधस्तस्माज्नातमाद्य 

सन्तासामान्याद्यवान्तरभेलुव्यलादिभिर्विशेषे विशिष्टस्य वस्तुनो 

यद्रहण ज्ञानं तद वगरहः। पुनरवग्टहोतविषयश्प्रयानन्तर तदि- 

15 ग्रेषाकाङ्खणएमोदा । तदनन्तर तदोदितविगरेषनिणेयोऽवाय,. । 

अरवेतविषयस्प्रतिहेदुस्तदनन्तरं धारणा । अच च पूवेख 

प्रमाणएतोत्तरस् च फलतेत्येकस्यापि मतिन्ञानख्य चातु विध्य 

कथचित् प्रमाएफलभेद शो पपन्नः । तथा यद्यपि क्रमभाषिनाम- 

वयरदाटौनां डहेतुफलतया यवख्ितानां पर्यायार्थाद्धंदः, तथा- 

20 येकज्ञोतितादाव्येन दइवयार्थादेशणादमौषामेक्य कथ चिदं विरुद्धः 

अन्यया हेतुफलभावाभावप्रसक्तिभवेदिति प्रत्ययम् । धारण- 

सरूपा च मतिर विश्वादि फलस्य इेतुलात्रमाण, सतिरपि 



जेनमतम् । २०९ 

तथाभ्चतप्रत्धवमश्खभावसंन्ञाफलजनकलात् । संज्ञापि तया- 

ञ्रततकंखभावचिन्ता, फलजनकलात् । चिन्तापयचुमानलचणएण, 

श्रभिनिवोधफलजनकत्मत् । सोऽपि दानादिवृद्धिजनकलवात् । 

तदुक्तम् । मतिः समृति" सन्ना चिन्ताभिनिनोध दूत्यनयोन्तरम् । 

श्ननयान्तरमिति कथविदेकविषयं प्राक्शन्दयोजनान्मतिन्ञान- 5 

मेतत् । गशेषमनेकप्रभद् शब्दयोजनादुपजायमानमविश्द् ज्ञान 

श्रुतमिति केदित् । सेद्भान्तिकास्ववयडेद्ावायधारणग्रभेद्- 

रूपाया मतेर्वाचकाः पयांयण्ब्दा मति" रतिः सन्ना चिन्ता- 

भिनिबोघ दत्येते शब्दा इति प्रतिपन्नाः । स्मुतिसन्ञाचिन्ता- 

टौनां च कथ चिद्गहौतम्रा हिवेऽप्यविरुवाद कलाद् नुमानवकमाण- 

तग्यपेया, श्रन्यया वाश्षिय्ादकम्रमाणेन ग्रहो तविषयलेनातु- 10 

मानस्वप्रमाएताप्रसक्तः । चच च यच्छन्दसयोजनात्राक् सत्या 

दिकमविस्वादि ववद्यारनिवेतेनचम वर्त॑ते तन्मतिः, शब्द 

सयोजनाम्मादुश्चैत तु सवे श्रतमिति विभागः। खतिसन्ञादीनां 

च समरणतर्कानुमानरूपाणणं परोचभदानामपि यदिह प्रत्यचा- 

धिकारे भ्न तन््तिश्रुतविभागक्ञानाय म्रसङ्गनेति विज्ञेयम् ॥ 15 

श्रय परोचम् | श्रविशब्दमविस्वादि ज्ञान परोक्षम् 

सरणप्रत्यभिन्नानतरकानुमानागमभेदतस्तत्यञ्चधा । सस्कार- 

प्रयो धसग्रतमनुग्धताय विषय तदित्याकार वेदन सरण, यथा 

तन्तोयेकरनिम्बमिति ॥ १॥ श्रनुभवस्मरणकारणक “सकन 

प्रत्यभिज्ञान, तदेवेर् तत्सदश तदिलच्फ ततमतियोमौत्याद्दि, 20 

यया स एवाय देवदत्तः; गोसदुगो गवय. गोविलच्षणो 
97 



२१० षटदश्रनसमुदय सटीक । 

मदिषः, ददमस्माटीषं हइखमणोयो मरो दकीयो वा 

दूरादय तोत्रो बह्धिः खरभोद् चन्दनमित्यादि । अरादि- 
श्ब्दात्छ एव वद्धिरलुमौ यति स एवानेनाणये' कथ्यत रत्यादि 

सरणएसविवानुमानागमादिजन्य च स्कलनमुद्ादा्येम् ॥ २ ॥ 

5 उपलम्भानुपलम्भसभवं  चिकालकलितसाध्यसाघधनसबन्धाद्या- 

लम्मनमिद मस्मिन् सल्येव॒ भवतोत्याद्याकार स्वेदनं तर्कः 

यथाग्नौ सत्येव धूमो भधति तदभावे न भवव्येबेति ॥ २॥ 
श्रलुमान द्दिधा, खायं परायं च। हेतुयदणसम्बन्धस्मरणएहेत्क 

साध्यविन्ञान खार्थ॑म्। निशितान्यथानुपपत्येकलच्णो हेतुः । 

10 दृष्टमबाधितमसिद्ध साध्य, साध्यविशििष्टः प्रसिद्धो धर्मौ पच" । 

पचडेत्वचनाद्मक परायंमनुमानमुपचारात्। मन्दमतोंसु 

यृत्पादयितुं दृष्टान्तोपनयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि । दृष्टान्तो 

देधा, श्रचयव्यतिरेकभेदात् । साधनसन्तायां यचावश्च साध्य 

सत्ता प्रदश्येते, सोऽन्नयद्ष्टान्तः | साध्याभावेन साधनाभावो 

15 यन्न कथ्यते, ख॒ व्यतिरेकदृष्टान्तः। हेतोरूपसदहार उपनय. । 

परतिज्ञायास्तृपसदहारो निगमनम् । एते पचादयः पश्चाक्यवाः 

कौरचयन्त इत्यादि। श्रचोदाहरणम्। परिणामो शब्द, 

कृतकत्वात् । य. कतक. स॒ परिणमौ दृष्ट. यथा घटः 

छृतकश्चायम् । तस्मत्परिणमो सन् शतको दृष्टः । यन्त 

% न परिणामो सन तको दृष्ट, यथा बन्प्यास्तनन्धयः। 
हृतकञ्चायम् । तस्मात्परिणामौो शब्द इत्यादि । नन 

निशितान्यथानुपपन्तिरेवैक डेतोरंचणएमभ्यधायि कि न 
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+ 

9) 4) 
पचधरमला दिवैरप्यसिति चेत् । उच्यते । पच्धमलादौ रर् 

सत्यपि तत्पुचल्ादेरंतोरगमकलाद भेनात्, श्रसत्यपि च षषे 
ेतोगंमकलदश्रनात् । तथादडि । जलचन्द्रान्नभशन्धः, छतिको- 

दयाच्छकरोदय , पुष्पितेकचततः पुभ्यिताः गषत 

श्रणाङ्ोदयात्ससुद्रटद्धि, खयादयात्पद्याकरबोध., टचाच्छाया 

चेते पचधर्भता विर डेऽपि सवेजनेरनुमोयन्ते। काल्लादिकस्तच 

धर्मौ समस््येवेति चेत् । न, श्रतिप्रसङ्गात् । एव हि श्ब्दस्या- 

नित्यले साध्ये काककाष्ण्यादेरपि गमकलप्रषक्तः, लोकादै- 

धेश्विणएस्तत्न कल्पयितुं श्क्यतात्, च्रनित्यः अब्दः आवणएल्वात् 

मद्ातायमेवं विधखरान्ययानुपपन्ते, सवं नित्यमनित्य दा 

सच्चादित्यादिषु प्ररे सच्चस्याभावेऽपि गमकलद् शरेनाचेति॥ ४॥ 

श्राप्नवचनाच्नातमयेज्ञानमागमः । उपचारादा्रवचनं च, यथा- 

स्यच निधिः, सन्ति मर्वादयः। श्रभिधेय वस्तु यथावश्धितं 

यो जानोते यथान्ञान चाभिधत्ते, स॒ चराप्नतो जनकतौर्धं- 

कारादि: ॥५॥ इत्युक्त परोचम् । 

तेन मुख्यसब्यवहारेण स्वादि विशदमतम् । 

ज्ञानमध्यच्मन्यद्भि परोचमिति संग्रह दति ॥१॥ 

यद्यथेवा विखवादि प्रमाण तत्तया मतम् । 

॥ 

विसषवाद्यप्रमाण च तदश्यच्परोच्यो" ॥२॥ 

15 

तत एकस्येव ज्ञानस्य यचाविसवादः, तच प्रमाणता, इतर च 20 

च तद्भाखता, वथा तिभिराद्यनुपन्रुत ज्ञान चन्द्रादाववि- 

संवादट्कलाप्ममाणए, तत्सस्यादौ च तदेव विसुवादकलादप्रमाएम्। 
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परमाणेतरबवश्छायाः स्वाद् विखवादलचणलादिति खितक्ेतत् 
“श्रत्यच परोचच च दे एव प्रमाणे” । श्च च मतिश्रतादधि- 

मनःपर्यायज्ञानानां मध्ये मतिश्चते परमायेतः परो प्रमाण, 

श्रवधिमन'पयां यकेवलानि तु प्रत्य प्रमाणमिति ॥ 

श्रथोत्तराधं व्याख्यायते । “अरनन्तधमेक वु दत्यादि । 
इह प्रमाणधिकारे प्रमाणएच्य प्रत्यचस्य परोचस्य च विषयस्त 

ग्राद्यं॑पुनरनन्तधमंक वस्त॒ । श्रनन्तास्िकालविषथवादपरि- 

भिता धर्माः खभावाः सहभाविन. क्रमभाविनञ्च खपर्याया 

यस्िस्तदनन्तघधमेमेव । खार्यं कप्रत्यये ऽनन्तधर्मकमनेकान्ता- 
त्मकमित्ययेः । श्रनेके <न्ता श्रशरा धर्मां वात्मा खरूप यख्य, 

तदनेकान्तात्मकभिति युत्यत्तः। वस्तु सचेतनाचेतनं सर्व द्र्यम् । 
श्रचनन्तधमेकं वस्विति पच्च । प्रमाणएविषय इत्यनेन प्रमेय 
लादिति केवलव्यतिरेको हेतुः खुचितः, श्रन्ययानुपपच्येकलक्च- 
एलाद्धेतो रन्तयाघधेव साध्यस्य स्िद्भिवात् दृष्टान्तादिमिनं 
प्रयोजनम् । यद नन्तधर्मात्मकं न भवति तन्ममेयमपि न 

भवति, यथा बयोमक्घुसुममिति केवलो व्यतिरेकः, साधन्धेदृष्टा- 
न्तानां पचक्कुचिनिकिप्रलेनान्वयायोगादिति । श्रय च इतोर- 

सिद्धविरुद्धानैकान्तिकादिदोषाणणं सर्वयानवकाश्र एव, प्रत्यचा- 
दिना प्रमाणेनानन्तधर्मात्मकस्येव सकलस्य प्रतीतेः । ननु 
कथभेकसिन् व्हन्यनन्तधमाः परतोयन्त इति चेत् । उच्यते । 
प्रमाणएप्रमेयरूपस्य खकलस्य क्रमाक्रमभाव्यनन्तघर्माक्रान्तसयैकर्- 
स्य वस्नो यथेव खपरद्रवयाद्यपेचया सर्वे सर्वम्माद्रणं 
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परी तिर्जायमानास्ि, तयैव वयमेते सोवर्णटदृष्टान्तेन सवि- 

स्तर दभ्ैयामः । विवचचितो हि घटः खद्रयचेचकालभवैविं- 

दयते, पर द्रव्यचेचकालभावेश्च न विद्यते । तथाहि । धटो यदा 

खचन्ञेयलप्रमेयता दिघभमेखिन्यते, तदा तस्य सक्लाद यः खपर्याया 

एव सन्ति, न तू केचन परपर्याया. । स्वस्य वस्तुनः स्तादौ- 

न्र्मानयिङत्य सजातोयलादिजा ती यस्येवाभावान करतो ऽपि 

वाटृन्तिः । द यतस्त॒ यद् पौद्धलिकमे धटो विवच्छते, तदा स 

पौद्लिकट्रव्यलेनास्ति, धर्माकाशादिद्धवयवेसखठ नास्ि। श्र 

पौन्नलिकल सखपर्यायः । धर्मादिभ्यो ऽनन्तेभ्यो व्यादत्तलेन 

परप्यांया श्रनन्ताः, जौवद्रयाणामनन्तलात् । पौडद्धलिको 

ऽपि ख धटः पार्थिंवलेनास्ि न पुनरापयादिवः। रच पा्थिं- 

वल खपर्यायः, श्रायादिद्रगेभ्यस्तु बडभ्यो व्यादत्ति, ततः 

परपर्याया श्रनन्ताः । एवमग्रे ऽपि खपरपर्यायव्यक्गिवंदितव्या । 

पाथिवो ऽपि स घातुरूपतयास्ति न पुनशेलादिभिः। धातु- 

नसतम् | ६९ 

10 

रूपो ऽपि स सौव्णलेनासि न पुना राजतलादिभिः। सौवर्छो 1: 

ऽपि स घटितसुवर्णत्मकलेनास्ति न त्रघटितसुवर्णत्यकलादिना। 

घटितसुवर्णव्मापि देवदत्तघटितवेनासि न तु यन्ञदत्तादि- 

घटितलादिना । घटित ऽपि ष्रयुबुघ्राद्याकारेणणस्ति न 
एुनश्ञटादिलेन । शयुध्रोदरा्याकारेनासि नाटन्ताकारेन । 
टत्ताकारेणस्ि न॒ पुनरन्यवटराद्याकारेफ '। खाकःरो ऽपि 

 खदलिकरैरस्तिन त् परद लिकः । एवमनया दिशा परेणापि 

स येन येन पर्यायेण विवच्छते ष तख खपर्यायः, तदन्ये ठू 
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परप्यायाः । तदेवं द्रव्यतः स्तोकाः खप्याया", परपर्याया्ठु 

वय।टृत्तिरूपा श्रनन्ता, च्रनन्तेभ्यो दरयेभ्यो व्याटत्तिलात् ॥ चेचतश्च 
स जिलोकोवतिंलेन विवच्ितो न कुतो ऽपि व्यावत॑ते। ततः 

खपर्यायो ऽसि न परपयाय । चिरूोकौव्येपि स तिर्ग्- 

लोकवतेलेनास्ि न युनरर्ष्वाधोलोकवतिलेन । ति्यंगलोकव- 

येपि स जम्बद्धौपवर्तिलेनास्ति न एुनरपरद्ोपादिवर्तितया । 

सो ऽपि भरतवर्तितेनास्ति न पुनविंदेदवतिंलवादिना | भरते 

ऽपि ष पाटलिपुचवर्तिलेनास्ि न पुनरन्यखानोयलन । पट- 

लिपुचे ऽपि देवदन्तग्रहवतिलेनास्ति न पुनरपरा । गहे ऽपि 

रटडैकदे शरस्यतयास्ति न युनरन्यदेशादितया । ग्डैकदेर ऽपि 

प्रयेष्वाका श्रप्रदे गेव्वस्ति तत्खिततया स्ति न पुनरन्यप्रदे श्खयतया । 

एवं यथासभवमपरप्रकारेणपि वाचम् । तदेव चचतः खपर्यायाः 

स्तोकाः परपर्यायास्वसख्येयाः, लो कस्यासख्येयप्रदे रवेन । च्रथवा 

मनुखलोकस्थितखय घटस्य तदपरस्थानस्ितद्रयभ्यो ऽनन्तेभ्यो 

व्याटृत्ततेनानन्ताः परपर्यायाः । एव देवदत्तश्टदादिवर्तिनो 

ऽपि। तत परपर्याया श्रनन्ताः॥ कालतस्तु नित्यतया स॒ द्रवयेण- 

वतेत वतेते वर्तिते ततो न कुतोऽपि व्यावतेते । स चेदयुगौ- 

नलेन विवच्छमाणस्तदर पलेना सि न लतौ तानागतादिथुगवतिलेन। 
श्रस्िन् ये ऽपि स रेषमछ्वषेतथासि न पुनरतौतादिवषैला- 

दिना। रषमस्यो ऽपि स वासन्तिकतया स्ति न पुनरन्यतुनिष्यन्न- 

तया । तचापि नववेन विद्यते न पुनः पुराणएवेन । तचाणद्यत- ` 

नवेनास्ि न पुनरनद्यतनलेन \ तच्रापि वर्तैमानचएतयास्ि न 
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युनरन्चएतया । एव कालतो ऽसख्येवा' खपर्याया एकस द्र खस्य, 

श्रसस्यकालखितिकलात् । अनन्तकादवतिलवविवचाां तुते 

ऽनन्ता रमि वाच्याः । परपर्यायास्तु विवकितकालाट्न्यकालवति- 

द्रयेभ्यो श्रनन्देभ्यो व्ाटनत्ततेनानन्ता एव ॥ भावत मुन" । स 

पौतवर्खनास्ि न पुनर्नौलादिवरैँ । पीतो ऽपि सो ऽपरपौत- 

द्रयापेचयेकगुणपीत. । स एव च तदपरापेच्या द्िगुणएपौत । 

स॒ एव च तद्न्यापेच्चया जिगुणपौतः । एव तावदक्रय याव- 

त्कस्यापि पौतद्रयस्यापेचयानन्तशुणएपोतः । तथा स एवापरा- 

पेच्येकमुणहौन , तदन्यापेच्तया ददिगुणहोन इत्यादि तावद्क्तव्य 

यावत्कस्यायपेचयानन्तगुणएदहौनपोतत्वो ऽपि स भवति । तदेव 

पौतलेनानन्ता' खपर्याया लब्धाः पौतवणवत्तरतमयोगेनानन्त- 

भेदेभ्यो नोलादिवर्यो व्यादरत्तिरूपा. परपर्याया चअरप्य- 

नन्ताः। एवं रसतो ऽपि खमधुरादिरसपेचया पौततवत्छ- 

प्याया श्रनन्ता ज्ञातव्याः, नौलादिववत् चारादिपररसापेचया 

परपर्याया श्रयनन्ता श्रचेतवया. । एव सुरभिगन्धेनापि खपर- 

पर्याया च्रनन्ता चअवसातव्या' । एव॒ गुरलघशछदु खर भोतोष्ए- 
सिग्धरूचस्शोष्टकापेचयापि तरतमयोगेन मत्येकमनन्ताः 

खपरपर्यांया अवगन्तव्धाः, यत एकस्िन्नयनन्तदे शके स्कन्से 

ऽष्टावपि स्पर्शाः प्रान्त दूति सिद्धान्ते ग्रोचानम् । तेनाचापि 

कले ऽष्टानामभिधानम् । ्रयवा सुव्णट्रये ऽप्य्न्तेकाकेन 

पञ्चापि वर्णं द्वावपि गन्धौ षडपि रसा रष्टावपि सरा 

सवे ऽपि तरतमयोभेनानन्तप्नो भवन्ति) तन्तद् परापरकर्णदिभ्यो 
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वयाटत्तिश्च भवतिं । तदपेच्यापि खपरधर्मां भ्रनन्ता श्रव 

बोधव्याः। गश्रब्दतश्च घटश नानादे णपेचया घराद्यनेकश्ब्द- 

वच्लेनानेके खघर्मां घटादितनत्तच्छन्दान भिधेयेभ्यो ऽपर- 

द्रयेभ्यो व्यादत्तवेनानन्ताः परधर्माः। च्रथवा तस्य घटस्य ये 

ये खपरधर्मां उक्ता वच्छन्ते च तेषां सवषां वाचका यावन्तो 

ध्वनयस्तावन्तः। सख्यातख घटस तत्तद परापरद्रयापेदया 

प्रयमल दितौयल ठतोयल यावद्नन्ततमल श्यादित्यनन्ताः 

खधर्मा, तत्ख्यानभिदेयेभ्यो वयादृन्तवेनानन्ताः परधर्म | 

्रथवा परमाणसख्या पलादि सख्या वा यावतौ तच घटे वतेते, 
सा खधरम., तत्सख्यारडितेभ्यो वयाट़ृतच्तेनानन्ताः परपर्यायाः । 

श्रनन्तकालेन तस्य धटस्य सवद्रये सम सयो गविभागभावेना- 

नन्ताः खध्माः, स्थोगवियो गा विषयोकूतेभ्यो वयाटरन्तस्यानन्ता 

परधर्मश्च । परिमाणतश्च तत्तद्रयापेचया तस्ाणल महत्व 

खल दौघेल चानन्तभेद स्या दित्यनन्ता' खधर्माः । ये स्वै- 

द्रयेग्यो व्याडत्या तस्य परपर्यायाः सभवन्ति ते सवं एथक्ततो 

ज्ञातव्या" । दि्टेश्तः परत्रापरलराभ्यां तस्य घटस्यान्यान्यान- 

न्तद्रयापेचचयासन्नतासन्नतरतासन्नतमतादूरतादूरतरतादूरतमता 

एकट्म्यसस्यपयेन्तयोजमेरासन्नता दूरता च भवतौति खपर्याया 
अनन्ताः । श्रयवापरवस्वपेचया स पूवेस्यं तदन्यापेक्तया 

पञ्िमार्या स दत्येव दिशो बिदिगश्खाथित्य दूरासन्नादितया- 
सख्याः खपर्यायाः । कालतश्च परलापरलाभ्यां सर्वद्र येभ्यः 

चणएलवघटोदिनमासवषंयुगादिभिचेरस्य पूवेलेन परत्वेन चान 
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ततः स्थलता दिदारेणएणप्यनन्ता धर्माः । सबन्धतस्तनन्तकालेना- 

नन्तैः परेवंस्तुमिः समं प्रस्हतघरस्याधाराधेयभावो ऽनन्तविधो 

भवति । ततस्तदपेच्याणनन्ता' खधर्माः । एव सखसखामिलजन्य- 

जनकल्रनिमिन्तनैमिन्तिकलषोढाकार कलप्रकाश्यग्रकाश्रकलभो- 

ज्यभोजकतवाद्यवाहकलाश्चयाश्रयिमाववध्यदघधकलविरोध्यविरो- 

घकलन्नेयन्ञापकला दि संख्यातो तसबन्धैरपि प्रत्येकमनन्ता धर्मा 

ज्ञातव्याः । तथा ये ऽच घटस्य खपरपर्याया अनन्ता ऊर, 

तेषासुत्पादा विनशाः सितश्च युनपुनभेवनेनानन्तकाले- 

नानन्ता श्रग्दूवन् भवन्ति भवियन्ति च। तद् पेचया्यनन्ता 

धर्मां । एव पौतवर्णणदारभ्य भावतो ऽनन्ता धर्माः । तथा द्रय- 

चेवादिपरकारेये ये खधर्माः परधर्माश्चाचचरिरे, तैरुभयैरपि 

युगपदादिष्टो घटो ऽवक्तव्यः स्यात् । यतः को ऽपि स श्रब्दोन् 

विद्यते येन धटसख खधर्मा. परधर्माञ्चोच्यमाना दये ऽपि युग- 

पदुक्ता भवन्ति । शब्देनाभिधौयमानानां क्रसेरव प्रतीतेः स्के 
तितो ऽपि शब्दः कभमेरौव खपर धर्मान् प्रत्याययति । न तु युग- 

पच्छट शानचो सदिति शद्रश्रानचोः सकेतितसच्छब्दवत् । ततः 

प्रतिद्रव्यच्चादिप्रकार घटस्यावक्तथयतापि खधर्मः सान्तश्य चान- 

न्तभ्यो वक्येभ्यो धर्मेभ्यो <न्यद्र येभ्यश्च वाटत्तवेनानन्ता ्रवक्तयाः 

परधर्मां श्रपि भवन्ति। तदेवमनन्तधमत्मिकल यया घटे द्भरिंत, 

तथा सर्व स्िन्नयात्मादिके वस्तुनि मावनौयम् । तचापयात्मनि 

तावद्तन्यं कटेन भोक्तृच प्रमाहल प्रमेयलममूर्तल मर्ख्यातप्दे परल । 

निश्धिताष्टप्रदेश्ता लोकम्रमाणएप्रहेप्रल जौ वलमभव्यल भयल 
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परिणामिलं खश्रौरव्यापिलमित्यादयः सहभाविनो धर्मा 

हर्षविषादौ खखद्"खे मत्यादिन्नानचकदं शेना दिद भेनोपयोगौ 

देवनारकतियंग्ररलानि शरौरादितया परिणएमितसवेपुद़्लत- 

मनाद्यनन्तल स्व॑नोवैः सदह स्वं सबन्धवत्त ससारिल को धाद्य- 

सस्याध्यवसायवत्च दास्यादिषट् स्तौ पुनपुसकलमूखेवान्धवादौ- 5 

नोत्यादयः क्रमभाविनो धमां", सुक्तात्मनि तु सिद्धं साद्य 

नन्तं ज्ञानद् शेनसम्यक्कसुखवो याण्यनन्तद्र यच्च कालसवेपर्याय- 

ज्ञादतद् शिंलान्यश्ररौोरलमजरामरलमषपरसगन्धस्पगे शब्दतनानि 

निश्चलव नोरुक्रमचयतवमव्यावाधल प्राकुष्सारावस्यानुग्त- 

सखखजौवघधम्ित्यादयः, धर्माधर्माका शकाले्वसख्यानन्तप्रद शत्वं 10 

सवंजौवपुन्नलानां गतिख्ित्यवगाहवतेनोपग्राहकत् तत्तद वच्छ 

दकावच्छेयलमवख्ितलमनाद्यनन्तल मरू पिल मगुरुलधुतकस्कन्धतं 
मत्या दिज्ञानविषयल स्तं द्रलमित्यादयः, पौद़्लिकद्रयेषु 
घटद्ष्टान्तोक्तरोत्या खपरपर्यायाः शब्देषु चोद्ान्तानुद्ात्- 

खरितविदतसटतघोषवदघोषतास्यप्राणएमहा प्राणएताभिलाप्यान- 

भिलाप्यायवाचकावाचकताच्ेचकालादिभेदहेतुकतत्तदनन्तार्थ-- 

पत्यायनगशत्वाद्यः, च्रात्मादिषु च स्वषु नित्यानित्यसामान्य- 
विगेषसदसद् मिलाप्यानभिलापलात्मकता परेभ्यश्च वम्तुभ्यो 
याटत्तिधर्माञ्चावसेयाः । श्राह । ये खपर्यायास्तं तस्य स्व- 
जिनो भवन्तु, ये तु परपर्यायास्ते विभिन्नवस्वा्यत्वात्कथ 

तस्य सखवसिनो यपदिश्चन्ते । उच्यते । इह दिधा सबन्धो 
ऽस्िलेन नासिलेन च । तच खप्यांधैर स्तिवेन सबन्धः, यथा 

श | 

(५५) 0 
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घटश्च खूपादिमिः , परपययिस्वु नास्तिलिन स्वग्धस्तषां तना- 

सभवात्, यथया घटावसायां टद्रूपतापयाचेणए । यत् एव चते 

तख न सन्तति नासिलस्वन्धेन सवद्धाः, चरत एव च ते पर- 

पर्याया दूति यपदिश्वन्ते । ननु ये यच न विद्यन्ते ते कथं 

तखेति वअपदिश्वन्ते। न खले । धन दरिद्रस्य न विद्यत इति 

तत्तस्य सबज्धि यपदेष्टु न ए्क्यम्। मा प्रापल्लो कव्यवददारातिक्रमः। 

तदेतन्महामो दमूढमनसकताख्चक, यतो यदि नास्तिवसंबन्ध- 

मधिरत्य तसखेति न यपदिग्वन्ते, तदहं सामान्यतस्ते परवसु- 

ष्वपि न सन्तौति प्राप्तम् । तथा चते खरूपेणपि न भवेयुने 

चैतदष्टमिष्ट वा । तस्मादवश्यं तेना स्तिलसबन्धमधिृत्य तेति 

व्यपदेश्या. । धनमपि च नासिलसबन्धमधिषत्य दरिद्रश्ेति 

व्यपदिश्यत एव ¦ तथा च लोके वक्तारो भवन्ति “धनमश्य 

दरिदभस्य न विद्यते” इति । यदपि चोक्त ^तन्तखछेति यदेष 

न शक्य” दति, तचापि तद स्िवेन तस्येति व्यपदेष्टु न ग्क्, 

न पुनर्नास्तिलेनापि। ततो न कञ्चिल्लोकव्वहारातिक्रमः। 

ननु नालस्िचमभावो ऽभावञ्च तुच्छरूपस्तुच्छन च सह कथं 

संबन्धः, ठत्च्छस्य सकल गशक्रिविकलतया संबन्धशक्तरप्यभावात् । 

श्न्यच्च । यदि परपर्यायाणां तच नास्तिलं, तदं नासितेन 
सह॒ सबन्धो भवतु, पर पर्यायेस्त॒ सद कथ सवन्धे' । न खल 

चटः पटाभावेन शबदः पटेनापि सह सन्धो भवितुमरति, 

तथाप्रतोतेरभावात्। तदेतदसमोचोन, सम्यग्वस्वापरिज्नानात्। 

तथाहि । नास्तिलं नाम तेन तेन इपरेणभवनभिखते तेन तेन 
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इ्पेणाभवनं च वस्तुनो घमः । ततो नैकान्तेन त्च्छरूपमिति 

न तेन सदह संबन्धाभावः। तेन तेन ख्पेणाभवनं च तंत 

पर्यायमपेच्यैव भवति नान्यया । तथादि। यो यः परादि- 

गतः पर्याय", तेन तेन रूपेख मया न भवितव्यमिति सामा- 

याहरस्त त पर्यायमपेचत इति सुम्रतौतमेतत् । ततस्तेन तेन 

पयथिणभवनसखय त त पर्यायमपेच्छय सभवात्त ऽपि परपर्याया- 

स्तस्य पयोगिन इति तस्छेति व्यपदिश्वन्ते ¦ एदरूपायां च विव- 

ल्ायां परो ऽपि घटस्य खबन्धौ भवत्येव, पटमपेच््य घटे 

पटरूपेणभवनस्य भावात् । तथा च लौ किका श्रपि चटपटा- 
दौन् परस्परमिनरेतराभावमधिञ्चत्य सबद्धाच्यवदहरन्तौत्य विगौ- 
तमेतत् । दतश्च ते पर्यायास्तष्येति वयपदिश्यन्ते, खपर्यायविभे- 

षणएत्ेन तेषासुपयोगात् । दह ये यस्य खपर्यायविशेषकले- 

नोपयुज्यन्ते, ते तस्य पर्याया यथा घटय रूपादयः पर्यायाः 
परस्पर विगेषकाः । उपयुज्यन्ते च घटस्य पर्यायाणां विरेषक- 
तया पटादिपर्यायाः, तानन्तरेणए तेषां खपर्यायवयपदेशभा- 

वात् । तथाहि । यदि ते परपर्याया न भवेयु", तदं चटख 
खपर्याया" खपर्थाया इत्येवं न यपदिश्वेरन्, परापेचया खब्यप- 
दे शख सद्धावात्। ततः खपर्यायव्यपदे शकारणएतया ते ऽपि पर- 

प्यायास्तस्यो पयोगिन दति तस्धेति व्पदिछन्ते। श्रपि च। 
सवं वस्तु प्रतिनियतसखभावं, सा च प्रतिनियतखभावता प्रति- 
योग्यभावात्मकतोपनिबन्धना । ततो यावन्न प्रतियोगिविन्नानं 

भवति, तावन्नाधिङ्घतं वस्तु तदरभावात्मकं तच्चतो ज्ञातुं शक्यते। 

15 
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तया चस्ति पटादिपर्वायाणामपि घटप्रतियो गिलान्तदपरिन्ञाने 

घटो न खायाव्येनावभन्तुं श्रक्यत इति पटादिपर्याया श्रपि 

घटस्य पर्यायाः । तया चाच प्रयोगः । यद तुपलब्धौ यस्यानुप्- 

लब्विः स तसय संबन्धो, यथा घटख रूपादयः । पटादिप्या- 

5 यानुपलब्धौ च घटस्य न याथाव्येनोपरध्थिरिति ते त 

सबन्धिनः। न चायमसिद्धो हेत्", पटादिप्यायरूपगप्रतियोग्- 

परिज्ञाने तदभावात्मकस्य घटस्य त्वतो हातलायोगादिति। 

श्राह च भाव्यछत् । 

जेसु अनाएसु त्रो न नन्नए नज्जए य नासु 

10 किह तस्ते न घम्मा घडस्य॒ खूवादधम्म व्व ॥ 

तस्मात्परादिपयाया श्रपि धरस्य स्वस्पिन दति। पर- 

पर्याया खपचायेभ्यो ऽनन्तगणः । उभये तु खपरपर्यायाः 

सर्वद्रवयपर्यायपरिमाणणः। न चेतदनाषं चत उक्तमाचारा्। 
जे एगं जाणद्, से सव्वं जाणद्, जे सव्वं जाणएद्, से एग 

15 जाणदू् । श्रस्यायमथेः। य एकं वस्छपलभते सवेपर्यायेः, स 

नियमात्छवैसु पलभते, सवौ पलसििमन्तरेण विवचितसयेकस्य खप- 

रपर्यायभेद भिन्नतया सर्वात्मनावगन्तुमश्क्यलात् । यश्च स्वं 

सर्वात्मना साचादुपलभते स एक खपरपर्यायभेदभिन्न 
जानाति । चरन्यचायुक्तम् । 

20 एको भावः रु्वंया येन दृष्टः 

सवे भावाः सवया तेन दृष्टाः । 

सवं भावाः सर्वया येन दृष्टाः 
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एको भावः स्वया तेन दृष्टः ॥ १॥ 

ततः सिद्धं प्रमेयग्ा दनन्तधमत्मकल सकलस्य वस्तुन दूति ॥ 

श्रय दुचकार एव प्रत्यचपरोचयोखंचण लच्छ्यति । 

अपरो छतया्थैस्य ग्राहकं ज्ञानमौहम् । 
परत्यक्षमितरञ्ज्ेयं परोष्ध म्रहरेष्छया ॥ ५६॥ 
तच प्रत्यच्तभिति लच्छनिर्द्रः। श्रपरोच्तया्थंस्य ग्राहका 

ज्ञानमिति लचणनिदेश' । परोचो ऽच्गोचरातोतः, ततो ऽन्यो 

ऽपरोचस्तद्वावसतन्ता तयापरोचतया साच्वात्कारितया, न पुन- 

रसष्टसदिग्धादितया, श्रथस्य ्रान्तरस्यात्मखरूपस्य बाह्यस्य च 

घटकटपटशकटलक्ुटादे वस्तुनो यादहकं यवसायात्छकतया साचा- 

त्यरिच्छेदक ज्ञानम् । ईटृश्र विगरेषणएस्य वयवच्छेदकलादीदगरसेव 

परत्यच् न लन्यादु श्रम् । अपरोचतयेत्यनेन परोक्तलचणसकौ एंता- 

मध्यचस्य परिहरति । एतेन परिकल्पितानां कल्यनापोढला- 

टौनां म्रत्यचलच्णानां निरासः रतो द्रष्टव्यः ज्ञानवादिनो 

वादिषु" । श्रदो श्रादंतायस्यात्मखरूपस्य यद्राहक तकत्यच्च- 

मित्येव । च्च व्याख्यायताम् । श्रथेगनब्देन वाद्यो ऽपः कुतो 

व्याल्यातो बाद्यायसैवासादित्याश्ड्धायां “र्स्य ग्राहकः 

दत्यचापि “ग्रदणचया” इति वच्छमाण पद सवन्धनोय, बहि- 

रथनिराकरणएपरान् यौगाचारादौ नधिछतैःव “यदणकया" दति 
वच्छमाणएपदस्व योजनात् । ततो ऽयमयेः । ग्रदण ज्ञानात्युचग् 

बाद्यायेस्य यत्सबेदन तखेच्यापेचयाथेस्य यद्रा हक तव््रत्यम् । 

न चाय ग्राहकमित्येतावतैव वाद्या यपि्या यद्धाहकं तन्म 

नमतम् | ८ 
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त्यचमिव्येतस्िद्धभिति वाच्य, यत श्रात्मखरूपस्वार्थसखय यारक- 

मिन्येतावताष्यधेस्य ग्राहक भदत्येव । ततो यहणेचधेत्यनेन चै 
यौगाचारादथो बहदिरथंकलाकलनविकल सकलमपि ज्ञान 

प्रलपन्ति तान्निरस्यति । खां ग्रहण दयन्तःसवेदन यथा यापि- 
5 यते तथा बह्िरथैग्रहणे ऽपि, इतरया बदहदिरथग्रदणाभावे सर्व- 

प्रमादरणामेकस्दूशो नोलादिप्रतिभासो नियतदेश्तया न 

स्यात् । श्रस्ति च ख सर्वेषा नियतदि शतया । ततो ऽयी ऽलौ- 

त्यवसौयते । श्रय चद पसयेव तया तया प्रतिभासनान्न वदहि- 

रथंग्रहणएमिति चेत्, तहिं बदहिरयेवत् खन्ञानसतानादन्यानि 

10 सतानान्तरा्पि विश्ौयैरन् । श्रय उतानान्तर साधकमनुमान्- 

मस्ि। तथादहि। विवक्तितिरेवदन्तादेरन्यच यन्नदन्तादौ 

व्यापारव्याहारौ बद्धिप्रवैकौ व्यापारयादहारलात्, सप्रतिपन्न- 

व्यापारव्यादारवदिति। रुतानान्तरसाघकमनुमान खसिन् 

व्यापारव्याहारयो््ञानकायेलेन प्रतिबन्धनिश्चयादिति चेत् । न्, 

15 एतख्यानुमानस्याथैखेव खप्नदृष्टान्न भ्रान्ततापन्तेः । तथादि । 

सवं प्रत्यया निरालम्बनाः, म्रत्ययत्रात्, खप्नप्रत्ययवदिति । 

तदभिप्रायेण यथा बहिरथयहणएस्य निरालम्बनतया बाद्यार्था- 

भावस्तथा सतानान्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया खुतानान्तरा- 

भावः स्यादिति । दइतरज्जञेय परोच प्रागुक्ताप्मत्यच्षादितरदखद्ट- 
£0 तया्थैख* खपरयादहक निर्णयक परोच ज्ञयमवगन्तयम् । 

परोचमपेतत्छसवेदनापेच्या प्रत्यचसेव बदहदिरर्थापेच्या तु ` 

परोचव्यपदेशमश्रुत इति दगेयन्नाद “यदहणएचया” इति । 
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द ग्रहणं म्स्तावादपरोके बाह्यां ज्ञानस्य प्रवर्तनसुच्यते न 
तु खख ग्रहण, सखग्रहणपेच्या दहि स्यष्टलेन सदंषामेव 

ज्ञानाना प्रत्य्चतया वयवच्छे्ाभावादिगरेषण्वेवध्ये स्यात् । ततो 
ग्रहणस्य वदिःप्रवतेनसखय या रईरखापेक्ता, तया, बवदहिःप्रडत्ति- 

पर्यालोचनयेति यावत् । तदयमचायेंः । परोत यद्यपि ख- 

सवेदनापेच्चया प्रत्य्त, तथापि लिङ्गशब्दादिद्वारेणए बदहिविष- 

यग्रहणे ऽसा्चात्कारितया व्याप्रियत इति परोचमित्युच्यते ॥ 

श्रय प्रागुक्तामेव वस्तुनो ऽनन्तधमत्यिकतां द्रटयन्नाह । 

येनोत्यादव्ययधोव्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते । 
अनन्तधमकं वस्तु तेनोक्तं मानमो चरः ॥ ५७॥ 

येनेति शब्दो ऽग्रे वयाख्याखते, वाक्यस्य साउघारणएलात् । 

यदेव वद्धत्पादव्यायप्रौयेः समुदितेयुक्त, तदेव सदिद्यमानभि- 

ते | उत्पल्तिविनाश्खितियोग एव सतो वस्हुनो लचण- 

मिल्यथेः । ननु पूव॑मसतो भावस्योत्पादव्ययप्रव्ययोगाद्यदि 

पश्चास्न, तहिं शप्रप्टङ्गदेरपि तद्योगात्सत्च स्यात् । पूवं 
सतश्चेत्, तदा खङूपस्वमायात किमुत्पादादिभिः कलिते । 

तथोत्पादव्ययप्रौयाणएमपि यथन्योत्पाद्ा दिचरययोगा्सच्, तद्ा- 

नवस्याग्रसक्तिः । खतश्चत्स्च, तदा भावस्यापि खत एव 

तह्वि्यत्तै ति व्यर्थसुत्पादादिकल्यनमिति चेत् । उच्यते । न 

हि भिनोत्पादव्ययम्नौ ययो गाद्धावस्य सत्व मभ्युपमस्यते, कि 

दत्यादययभौ ययो गात्मकमेव सदिति खोक्रियते । तथाहि । 
८9 
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उर्वो पवैतत्वादिक स्वं वस्तु द्रवात्यना नोत्यद्यते विषद्यते 

वा, परिस्णुटानयद्श्नात् । लूनपुनर्जातनखादिष्वन्यद् नेन 

वयभिचार इति न वाच्य, प्रमारेन बाध्यमानस्यान्यखापरि- 

स्फुटलात् । न च प्रसुतो ऽन्यः प्रमाणएविरुद्धः, सत्यप्रत्यभि- 

ज्ञानलात् खवेव्यक्तिषु नियत चएे चरणे ऽन्यवमय चन 

विशेषः, सत्योधित्यएवित्योराङतिजातियदस्थानादिति वच- 

नात् । ततो द्रव्यात्मना सवस्य वस्तुनः धितिरेव, पर्यायात्मना 

तु सवं व्त्पद्यते विपद्यते वा, अ्ररू॒लितप्यांयानुभवसह्ा- 

वात् । न चैव ष्कते श््क पोतादिपर्यायानुभवेन यभिचारः, 

तस्य स्तलद्रूपलात् । न खलु खौ ऽस्वलद्रूपो येन पूर्वाकार- 

विनाशे ऽजदहृसोत्तराकारोपादानाविनाभावौ भवेत् । न च 

जौवादो वस्तुनि दर्षामषौदासोन्यादिप्यायानुभवः रललदप 

कस्यविद्वाधकस्यामावात् । ननृत्पाद्ादवः परस्पर भिद्यन्ते न 

वा । यदि भिद्यन्ते कथमेक ्यात्मक, न भिद्यन्ते चेत् तथापि 

कथमेक ्यात्मकमिति चेत् । तदयुक्त, कथचिद्धिन्नलचणएलेन 

तेषां कथदिद्धेदाभ्युपगमात् । तथाहि। उत्पाद विनाशरपरौष्याणि 
स्यद्धिन्लानि, भिनलचणलात्, रूपादिवत् । न च भिन्न 

लचणएवमसिङ्कः असत आत्मलाभ उत्पादः, सतः सन्तावियोमो 

विनाश्रः, द्रव्यूपतयादुवतेन प्रौ यमि्येवमस्कौणलच्षणानां 

तेषां वुः प्रतौतेः। न चामौ परस्परानपेचलेन भिन्ना एव, 

परस्परानपेच्चाणं खपुष्यवदसत्वापत्तेः। तथादि । उत्पादः 
केवद्यो नास्ति, सितिविगमर् ए्दितलात्, कूरो मवत् , तथा 
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विनाप्रः केवलो नाति, ख्ितयुत्यत्तिरहिलात्, तदत्, एव 

यितिरपि केवला नास्ति, पिनाशोत्यादशन्यलात्, तददेकेत्य- 

न्योन्यापेचाएमुत्पादादौनां वस्तुनि सत्व प्रतिपन्तयम् । तथा 

च कथं नेकं ्ात्मकम् । तया चोक्तम् । 

ध्वस्ते कले एएश्रो च तनया मौलौ समुत्यादिते 5 

पुचः प्रोतिञुवादह कामपि नृपः शिश्राय मध्यख्ताम् । 

पर्वाकारपरिच्यस्तद पराकारोदयस्तद्या 

धारक दति स्थितं चयमयं तच्च तथा प्रत्ययात् ॥ ९॥ 

घटमौ लिसुवर्णार्यो नाशोत्पाद स्वितिष्वलम् । 

श्रोकम्रमोद माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम ॥ ९॥ 10 

पयोत्रतो न दध्यति न पयोत्ति दधित्रत. । 

श्रगोरसव्रतो नोभे तस्मादस्तु चयात्मकम् ॥ ₹ ॥ 

परो डि वादौदं प्रष्ट्यः। यदा घटो विनश्यति तदा 

कि देशेन विनश्यति श्रादोखित्छामस्येनेति । यदि दैगेनेति 

पच, तदा घरश्छकदेश एव विनश्येत् न तु स्वैः, सर्वश्च स 15 

विनष्टसतदा प्रतीयते न पुनर्धटरेकदेणो भय दति प्रतीतिः 

कस्यापि स्यात् | श्रतो न देगेनेति पचतः कचतौक्नारादः। 

सामसेन विनश्रतीति पचो ऽपि न । यदि हि सामसेन 

घटो विनश्येत्, तदा घटे विनष्टे कपालानां दरूपस्य च 

रती तिनं स्यात्, घटस्य सर्वात्मना विनष्टलात् । न च तदा 2 

कप्रालानि श्वद्रपच न प्रतौचन्ते, मार्दान्धेताजिं कपालानि 

न युन: सौवर्णनौोति प्रततेः। चरतः खामस्येनेत्यपि पचो 
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न युक्तं । ततौ बलादेवेदं प्रतिपत्तव्ये, चटी घटात्मना 
विनश्यति कपालात्ममनोत्यद्यते श्टटरव्यात्मना तु भुव दति । 

तथा धरो यदोत्पद्यते तदा कि देभेनोत्पद्यते सामस्येन 

वेत्यपि परः प्रष्टव्यो ऽसि । यदि देफनेति वच्छति, तदा 

5 घटो दे शेनवोत्यन्न' प्रतोयेत न पुनः परणं इति । प्रतीयते च 

चट परणं उत्यन्न इति । ततो देभेनेति परो न चोदचमः। 

नापि सामस्छेनेति पक्' । यदि खामण्टेनोत्पन्नः स्यात्, ततो 

शद प्रत तिस्तदानीं न स्वात्, न चसा नास्ति, माद ऽय 
न पुनः सौवणं इत्येवमपि प्रतीतेः । ततो घटो यदोत्यद्यते 

10 तदा स चटात्मनोत्पद्यते सत्पिण्डात्मना विनश्चति ग्दात्मना 

च भ्रुव इति बलादभ्युपगन्तवयं स्यात् । यथा दि वस्तु खैः 
प्रतौयते तथा देन्नाभ्यपगम्यते, तदा सवेवस्तुव्यवस्या कदापि 
न भवेत् । श्रतो यथा प्रतौत्येव वस्वस्तिति । श्रत एव 
यदस्तु नष्ट तदेव नश्यति नच्छति च कथतित्, यदुत्यन्नं तदे- 

15 वोत्पद्यत उत्पत्छते च कथयचित्, यदेव खितं तदेव तिष्टति 

स्थास्यति च कयच् । तथा यदेव कोन चदरपेण नष्ट तदेव 

केन चिद्रपेणो त्यन्त कनदपर सितं च, एव यदेव नश्ति 

तदेवोत्पद्यते तिष्टति च, यदेव नच्यति तदै बोत्पद्छते सखाखति 

चेत्यादि सवमु पपन्न, अरन्त दिश्च सर्व॑स्य वस्तुनः सर्वदोत्पादा- 

20 दिच्रया्दकस्यैवावाधिताश्यचेणानुश्यमानलात्, श्रनुश्चूयमाने 
च वस्तुन" खरूपे विरोधासिद्ध, श्रन्यया वस्तुनो रूपरसादि- 

व्वपि विरोधप्रसक्तेः । प्रयोगो ऽायम् । सर्वं वस्ढत्पादखय- 
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्रौयात्मकं, स्वात् । यदुत्याद् ययभौव्यात्मकं न॒ भवति 
तद्छदपि न भवति, यया खरविषाणम् । तथा चेदम् । 

तस्मात्तयेति केवलव्यतिरे कालुमानम् ¦ श्रनेन च सललच्णेन 

नेयायिकादि परिकलित" सत्तायोग" सत्व बौद्धाभिमत चार्य 

करियालचण सत्व दे श्रपि प्रतिचिक्ते द्रष्टये। तनिरासप्रकारथ 

ग्रन्थान्तरादवसातव्ः ॥ 

श्रय येनेति शब्दो योज्यते । येन कारणेनोत्पादव्ययप्रौ- 

अयुक्तं सदिथ्यते, तेन कारणेन मानो" प्रत्यचपरोचप्रमाए- 

योगौ चरो विषयः । श्रनन्तधर्माः खभावा. सचवन्नेयलप्रमेयत्- 

वस्तुबादयो यस्मिन्, तद नन्तधमंकमनन्तपर्यायात्मकमनेका- 

न्तात्मकमिति यावत् । वसु जो वाजो वायुक्तमभ्यधायि । श्रय 
भावः । यत एवोत्पाद्ादि्रयात्मक परमायेसत्, तत एवान- 

न्तधर्मात्मक सवं वस्तु प्रमाएविषयः, श्रनन्तधर्मात्मकतायामे- 

वोत्पादव्ययपरौब्यात्यकताया उपपत्तेः, चन्यथा तदततुपपत्तेरिति। 

श्रचानन्तघर्मात्मकस्येवोत्यादययप्रौयात्मकल युक्तियुक्ततामतु- 
भवतोति नज्ञापनायेव गयो ऽनन्तधमकपदप्रयोगो न पुनः 

पाञ्चात्यपद्योक्तनानन्तधमंकपदेनाच पौनरत्वमाशडनोयमिति । 

तथा च प्रयोगः! श्रनन्तधर्मात्मकं वस्तु, उत्पादथयधरौ- 

वयात्मकलात् । यदनन्तधमात्क न भवति तदुत्पादयय- 

भ्रौया्मकमपि न भवति, यथा वियदिन्दौवरमभिति अति- 

रेक्यतुमानम् । श्रनन्ताश्च धर्मां यथेकस्िन वस्तुनि भवन्ति, 

तथा प्रागेव दभत् । धर्माशचोत्यद्न्ते व्ययन्ते च, धर्मौ च 
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द्र्यदटपतया सदा नित्यमवतिष्ठते। धर्माणं घर्मिंणश्च कथ- 

विदनन्यवेन धर्मिणः सदासच्वे कालचयवर्तिधर्माणामपि 

कथविच्छक्रिरूपतया सदासत्न, श्रन्यथा धर्माणामसत्े कथ- 

चिन्तद भिन्नस्य धर्मिणो ऽप्यसक्तप्रसङ्गात् । न च धर्मिणः 

सकाश्रादेकान्तेन भिन्ना एवाभिन्ना वा घर्मा, तथानुपलसेः 

कथचित्तदमिन्नानामेव तेषां प्रतोतेश्च। न चोत्पद्यमानविप- 

द्यमानतत्तद्ध मेसद्धा वव्यतिरेकेणपरस्य धर्मिणो ऽस्वमेवेति 

वक्रय, धर्माधारपिरहितानां केवलधमांणामनुपलमधेः, एक- 

धर्माधाराणामेव च तेषां प्रतौतेः, उत्पद्यमानविपद्यमानघर्मा- 

णामनेकले ऽपयेकस्य तन्तदने कधर्मात्मकस्य दर् यरूपतया प्रुवख 
धिणणे ऽबाधिताश्यचगो चर ख्ापद्धो तुमशक्यलात्, श्रवाधि- 

ताध्यचगोचरस्यापि धभिंणो ऽपक्धवै सकलधर्माणामपङ्धव- 

प्रसङ्गात् । तथा च सवव्यवहारोच्छेदप्रसक्रिरिति सिद्धमनन्त- 

धर्मात्मक वस्तु । प्रयो गश्चाच । विवादास्पदं वस्वेकानेकनित्या- 

नित्यसदसत्सामान्यविगरेषाभिलाप्यानाभिलाष्यादिधर्मात्मकः, 

तथेवास्ख॒लत्रत्ययेन म्रतौयमानवात् । यद्यचैवारखलत्मत्ययेन 

प्रतीयमान तत्तथैव प्रमाणएगोचरतयाभ्युपगन्तय, यथा घटो 
घटरूपता प्रतौ यमानो घटतयेव प्रमाणएगोचरो ऽभ्युपगम्चते न 

तु पठतथा । तथेवास्खलव्प्रत्ययेन प्रतौ यमान वस्तु । तस्माद काने- 

का्यात्मां प्रमाणएगोचरतयाभ्यपगन्तयम् । न चात्र खरूपा- 

सिद्धो इतः, तयेवारुखलत्मत्ययेन परतोयमानलस्य सवेच वस्तुनि 

विद्यमानलात् । नं हि द्रयपर्यायात्माभ्यामेकानेकात्मकख १ 
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नित्यानित्यात्यकस्य च ९ खर्पर रूपाणां सद सद्ातूमज्गस्य २ 
सजातौयेभ्यो विजातोयेग्यश्चानुटत्तव्याटरत्तरूपाभ्यां सामान्यवि- 

गेषात्मकसय 8 खपरपयांयाणा करमेणभिलाप्यलेन युगपत्तेषा- 

मनभिलायवेन चाभिलाप्यानभिलाघात्मकस्य ५ सदस्य पदा्ं- 

स्यारूलत्मत्ययेन प्रतो यमानल कस्यविद सिद्धम् । तत एव न 

सदिग्धालिद्धो ऽपि, न खल बाधकतया प्रतोयमानसख वस्तुनः 

सदिग्धलं नाम। नापि विरुद्धः, विरद्भायेससाघकलाभावात्। न 

हि सास्यसौगताभिमतद्भयेकान्तपर्यायेकान्तयो, काणणदयो गा- 
्पगतपरस्यरविविक्तद्र यपर्यायेकान्ते च॒ तथेवारुखल््त्ययेन 

प्रतीयमानत्रमास्ते, येन विद्धः स्यात्। नापि पच्चखय प्रत्यच्चादि- 

बाधा, येन डहेतोरकिवित्करत्र स्यात् । नापि दृष्टान्तस्य साध्यवि- 

करता वा, न खल् धटस्येकानेका दि धर्मात्मकलम् । तथेवास्षुल- 

तरत्ययप्रतौयमानल चासिद्ध', प्रागेव रशितलात्। तस्मादनवदयं 

प्रयो गमुपश्चत्य किंमित्यनेकान्तो नानुमन्यते । ननु स्तासलल- 

नित्याजित्याचनेकान्तो दुधेरविरोधादिदोषविषमविषधरदष्ट- 

वेन कथ खम्राणएणन्धारयितु चौरतां दधाति। तथाहि । यदेव 

वस्तु खत् तदेव कथमसत्, श्रसच्ेत्, सत्कथभिति विरोधः 

सत्वास्लयोः, परस्यररपरि हारेण स्यितत्वात्, शोतोष्णस्यंदन् । 

यदि पुनः सक्वमसक्वात्मना श्रसत्व च॒ सत्वात्यमना व्वख्ित 

सात्, तदा स्वासत्योर विशेषात््रति जियतवयवद्ारोच्छेदः 

खात् । एवं निल्यानिल्यादिष्वपि वाच्यम् १। तया सत्लासत्वा- 

मकल वस्नो ऽभ्यपगम्यमाने सदिद ॒वस्वसुदेत्यवधारणदारेण 

[न्ड 0 
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निर्णौतिरभावात्सश्रयः २ । तथा येनांन सत्त तेन किं सच 

मेवादोधित्तेमापि सत्वासत्वम् । यद्ाद्य' पच्च, तदा खादाद्- 

दानिः। दितौये पुनः, येनाग्रेन स्व तेन कि सच्चसेवा- 

होधिन्तेनापि सललास्वमित्यनवस्ा । तया येनागेन मेद्", 
तेन कि भेद एवाथ तेनापि भेदाभेदः । श्राद्ये मतदिति,। 

दितीये पुनरनवस्धा । एव नित्यानित्यसामान्यविश्षादिष्चपि 

वाच्यम् रे! तथा स्वस्यान्यद्धिकरणएमस्वस्य चान्यदिति 

वेयधिकरण्छम् ४ । तथा येन रूपेण सत्व तेन श्तेमसक्च च 

स्थादिति सुकरः, युगपदुभयप्रा्चि स्कर दति वचनात् ५। 

तया येन रूपेण सल्ल तिनासच्मपि स्यात् येन चास्तं तेन 

स्वमपि स्थादिति यतिकर", परस्पर विषयगमन यतिकर 

दूति वचनात् ६ । तथा सवस्यानेकान्तात्मकले ऽङ्गौ क्रियमासे 

जलादेरप्यनलादि रूपता, अनलादेरपि जलरूपता । ततश्च 

जलाश्येनलादावपि प्रवर्तते, श्रनलार्थो च जलादावपोति, ततश्च 

प्रतिजियतव्वदारलोपः ७ । तथा च प्रत्यच्ादिप्रमाणवबाधः ८। 

ततओ तादशो वस्तुनो ऽसभव एव < । अचोच्यते। यदेव सत्तरेव 

सत् ; तदेव कथमसदित्यादि यदवादि वादि्न्ददृन्दारकेए 

तदचनरचनामाचमेव, विरोधस्य ग्रतौ यमानयोः सुत्वास्यो- 

रसंभवात्, तस्यानुपलम्भलक्षएत्वात्- वन्ध्यागभं स्तनघधयवत् । 

न च-स्वषूपादिना वस्तुन. सत्वे तदैव पररूपादि भिरसत्ल- 

स्यानुपलम्भो ऽसि येन सदहानवस्ानलकच्एणो विरोधः खात्, 

श्रोतोष्णवत् । परस्परपरिदहारखितिलच्णएस्तु विरोध एकत्ा- 
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प्रफलादौ दूपरख्योरिव स्भवतोरेव सदसच्योः स्यान्न 

पुनरसखभवतौः सभवदसभवतोवां । एतेन वध्यघाटकभाववि- 

रोधो ऽपि फणिनङ्लयौ बलवद बल वतोः प्रतौ तः स्वासत््वयो- 

र्इनोय एव, तयोः समानबन्लात्, मयूराण्डरसे नानावष- 

वत् । किं च। अयं विरोध. किं खषूपमाचसद्धावङ्तः १ 

उतेककाल संभवेन २ च्राद्ो खिदिकट्रव्यायोगेन ३ किमेककालि- 

वद्रथाभावतः ४ उतेककालेकट्रवयेकप्रदे शासभवात् ५। तचाद्यो 

न युक्तः, यतौ न हि गतस्य ऽनपेकितान्यनिमित्त खात्म- 
सद्वाव एवोष्एस्प्ंन सदह विरुध्यत उष्णस्य वेतरेए, च्नन्यथा 

चैलोक्ये ऽप्यभावः स्यादनयोरिति। नापि दितौयः, एक- 

सिन्नपि काले एरयक् एयग्योरणप्येपलम्भात् । नापि ठतोयः, 
एकद्छिन्नपि लोदहभाजने राजौ शओतख्यशौ दिवा चोष्एस्यशरः 

समुपलभ्यते । न च तच विरोधः । नापि तुरीय, धृपकट- 

च्छकादौ दयोरप्युपलम्भात्। पञ्चमो ऽपि न घटते, यत 

एकस्मिरेव तक्तलोदहभाजने स्पशौ पेचचया यच्वोष्णत्र तव प्रदेशे 

रूपापेक्या शोतल्म् । यदि डि रूपापेखयःष्युष्एत्र स्यात्, 

तदि जननयनद हनप्रसङ्ग. । नन्तेकखख युगपद्भयरूपता कथं 

घटत दति चेत् । न, यतो यथेकषटेव पुर्षस्यापेचावग्राक्घु- 
लगुहववाललटद्वयुवत्वपु नल पिटलगुरुलभिष्यतलादोनि पर- 

स्र विरुद्धान्यपि युगपद् विरुद्धानि, तथा सच्चाखच्वादौन्यपि । 

तस्मान्न सवेया _भाव्राना विरोध्य घटते कथचिचिरोधस्तु 
£ क 

सवभावेषु त्ल्यो न॒ वाधकः१। तथा सश्यो ऽपि न युक्तः, 

0 
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सत्नासक्वेयो रूरट्पेषव प्रतौयमानलात् । चअदृढप्रतौतौ हि 
सप्रयः, यथा कचित्मदेभे खाणपुरुषयोः । तथा यदुक्त “अन्- 
वस्था” इति, तदष्यनुपामितग॒रोवेच, यतः स्लासल्लाद्यो 

वस्तुन एव धर्माः, न तु धर्माण धर्माः, धर्माणां धर्मान 
भवन्तौति वचनात् । न चेवमेकान्ताभ्यपगमाद्नेकान्तहानि, 

अने कान्तस्य सम्यगेकान्ता विनाभा विलात्, अन्ययानेकान्तसैवा- 
घटनात्. नयापेणादेकान्तस्य प्रमाणादनेकान्तखेवोपदे रात्, 
तयेव दृष्ेष्टाभ्यमविस्ट्ृस्य तस्य व्यवख्ितिः । किं च । प्रमा- 

णाप॑ण्या सते ऽपि सत्वासल्कल्यन।पि भवतु | न चत त्च 

कष्चनापि दोष । ननृक्तमनवस्येति देत् । न, यत सापने- 
कान्तस्य व्ठेषण न दूषण, अ्रसूनङितिकारिलेन प्रव्युतानेका- 

न्स्योदटौपक्लात्, मूनकित्किपरौ दयनवस्छा दूषणम् । 
यदुक्रम् 

मृलकितिकारौमाङ्रनवस्छां हि दूषणम् । 

वस्ानन्त्ये ऽप्यशक्रौ च नानवद्यापि वाय्ते॥१॥ 

ततो यथा यथा सचे ऽपि सत्वाखत्वकल्यना विधौयते, 
तया तथानेकान्तस्येवेदौ पन न मृलवस्तुकितिः। तथाहि } इइ 

सर्यदार्याना सरूपेण सत्वं पररूपेण चासत्वम्) तच ऊवस्य 

तातत्छास्मन्धौपयोग. खद्प, तस्य॒ तक्नचणएतात् । ततौ ऽन्यो 

इनुपयोग" पर पम । ताभ्धां मद्सन्ते प्रते येते । तदुपयोग 

स्यापि विगेष्तो ज्ञानस्य सार्थाकारव्यवसायः खचरूप द्एन- 

स्याकारग्रदहए खूप तदधिपरोतं तु पररूपम् । ततस्ताभ्यां 
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तदापि स्वासन्वम् । तथा पुनजञानम्णपि परो चस्य दे शदयं 

प्रदयचख वैश्रद्य खरू०, दणनस्यापि चदुर चक मि चच 1- 

द्ालोचन खूप, ऋेधिद् शेनस्याप्यवष्यालो चन खेरूप, अन्यच्च 

परषूपम् । ततस्ताभ्या ततापि स्तासत्वे पगोक्तम्यापि 

मतिज्ञानस्येद्दरियनिन्ियनिमित्त सख्ार्याकारय्रहएं खष्प, 

च्रतौद्ियमाचनिमित्त अ्रुतस्य खखूप प्रव्य्तम्यापि विक- 

लस्यावधिमन"पर्यायशूपम्य मनो ऽच्ननपेक्त स्पष्टायंग्रहण 

खषूप सक्लप्रत्य चस्य सवद्रव्यपर्यायसाकरात्करर सखरूप, ततो 

{न्यत्यररूपम् । ताभ्या पुनरपि तत्रापि खदस्वे प्रतिपन्ने । 

एवमुत्तरोत्तर विश्रषाणएमपि सखपररूपे तद दिभिरश्दयते, 

तदि ग्रेषप्रतिविगेषाणएमनन्तलात् । एष घटपरादिपदार्याना- 

मपि खपररूपप्ररूपणा कार्या, तद पेचया च सत्वासचवे प्रति- 

पाद्ये । एव च वस्तुन सत्वे ऽपि स्वारुच्चकन्यनावामनेका- 

न्तोटौपनमेव, न पुनः कापि चितिरिति । ननु सत्वे ऽपि 

सच्चान्तरकल्यने धमांण धर्मां न भवन्तिः दूति वच्चो 

विरुध्यते । मत्र वोचः । अद्याप्यनभिन्ञो भवान् स्वादादाण्टत- 

रहखानां, यतः सखधम्यपेच्या यो धमः सन्वादिः स 

एव खधर्मान्तरापेचया घर्मो, एवमेवानेकान्तात्मकव्यवस्योप- 

पत्तेः । ततः सत्वे ऽपि सत्वान्तरकस्नाचां सतस्य धर्मि 

सच्चान्तरस्य च धमंलमिति धभिंणए एव धमेलमिति धर्मिर 

एव धर्माभ्युपगमान्न पूरौक्तदोषावकाश्रः । न चेवं धर्म 

सखापि धर्मान्तरापेचया ध्भिंलप्राघ्यानवश्या, चननाद्यनन्तला- 

| 0) 
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द मेधिव्यवदहारस्य, दिदसराजिगपरवावत्, बौ जाइुरपौवा- 
प्येवत्, अ्रभव्यसमारवद्रा । एव नित्यानित्यभेदामेदादिष्वपि 

वाच्यम् र् । तथा वेयधिकरण्ठमप्यसत्, निर्वाधकाध्यचवद्धौ 
सत्वासत््वयोरेकाधिकरणएलेन प्रतिभाखनात् । न खलु तथा- 

8 प्रतिभासमानयोवेयधिकरण्छ, एकच फलते रूपरस्योरपि 

तत्सङ्गात् ४ । स्करव्यतिकराक्पि मेचकन्ञानदृष्टान्तेन 

निरसनोयौ । यथा मेचकन्ञानमेकमष्यनेकस्भाव, न च तच 

सकरव्यतिकरौ, एवमचापि । कि च। यथानाभिकाया 

युगपन्द्रध्यमाकनिष्ठिकासयोगे इषठदौघेले न च तत्न 

सकरादिदोष., एवमजापि ६ । तथा यद्ष्यवादि “जला- 

10 देरष्यनलादिरूपता” दत्थादि, तदपि महामोदहम्ममादि- 

प्रलपितप्राय, यतो जलादेः खरूपापेच्या जलादिषूपता 

न परद्पापेक्या । न ततो जलार्थिनामनलादौ प्रटन्तिप्र- 

सद्गः, खपरपर्याचात्मकलेन सवस्य ॒सर्वात्मकवाभ्युपगमात्, 

श्रन्यया वस्तुखरूपस्यैवाचटमानलात् । कि च । श्ूतभविखद्गत्या 

15 जलपरमाणएनामपि शतमभाविक््किपरिमाणएापेचया वद्धिूप- 

ताप्स्वेव । तया तक्तोदके कथ चिद द्िरूपतापि जलश्वाङ्गौ- 

क्रियत एव °) प्रत्यचादिनृद्धौ प्रतिभासमानयोः सुत्वा 
सत्चयोः का नाम प्रमार्वाघा । न हि दृष्टे ऽनुपपन्न नाम, 

20 न्यया सर्व॑ नवि तत््रसङ्गः ८। प्रमाएप्रसिद्धस्य च नाभावः 

क्ययितु श्रक्य', श्रतिप्रसङ्गात्, प्रमाणदििखवदारविलोपश्च 

स्यादिति < । एतेन यद्यच्यते “^च्रनेकान्ते प्रमाणमणप्रमाणए 

~ 



जेनमतम् । २३७ 

सवन्ञो ऽसरवन्न' सिद्धो ऽप्सिद्धः इत्यादि, तदप्यच्चरगण- 

निकामाचमेव, यत प्रमाणमपि सविषय प्रमाण परविषये 

चाप्रसाणएमिति स्यादादिभिमेन्यत एव । सवेज्ञो ऽपि सखकेव- 

लक्ञानापेचया सन्नः सांसारिकजोव्नानापेक्या वसर्व्ञः | 

यदि तदापेच्यापि स्वेन स्वात्, तदा सवेजौवानां षवैन्नव- 

्सन्गः श्वेन्ञवस्यापि च्छाञ्चखिकन्ञानिलप्रसङ्गो वा | सिद्धो 

ऽपि खकमेपरमाण स्यो गच्यापेचया सिट: परजोवकमेसयो- 

गापेचया त्रसिद्धः। यदि तदपेरयापि सिद्ध. स्थात्, तदा 

सर्वजौवानां सिद्धलप्रसक्रिः स्यात् । एव छतमपि न छत, 

उक्रमप्यतुक्त, भुक्तमप्यभुक्ता दत्यादि सुवे यदुच्यते परैः, 
तदपि निरस्तमवसेयम् । ननु सिद्धानां कमेचय किंमेका- 

न्तेन कथय चिदा । श्राद्ये ऽनेकान्तदानिः। दितोधे सिद्धा- 

नामपि सवेथा कमेच्याभावाद सिद्धलप्रसन्ग", ससारिजोवव- 

दिति । श्रचोच्यते । सिद्धेरपि खकर्माणं चयः सित्यतुभा- 

गप्ररुतिरूपापेचया चत्र न परमाएखपेचया । न द्यएनां चयः 

केनापि कत् पायते, अन्यया सुङ्गरादिभि्धटारीनां पर- 

माणएविनागरे कियता कालेन सवेवस्भावप्रसङ्गः स्यात् । 

ततस्तचाप्यनेकान्त एवेति सिद्ध दृष्टे्टाविरुद्धमनेकान्त- 

शरासनम् ॥ | 

एते हि बौद्धादयः खय स्यादादवाद ुत्ाभ्यपगच्छन्तो 

ऽपि त॒ वचनेरेव निरा्वेन्तो नून कुलौनताभिमानिनौ 
मानवस्य सखजननो माजन््रतो ऽप्यसतो माचच्ाएस्य टठन्तमनुद्कु- 

4) 
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वन्ति । तथाहि । ̀ प्रथमतः सौ गताभ्यपगतो नेकान्त' प्रका- 

श्यते । दगेनेन चणिकाचशिकलसाधारणएस्याथेस्य विषयौ कर- 
णत्कुतशिद्मनिमित्तादचणिकलारोपे ऽपि न द्ेनमचफि- 

कत्वे प्रमाण, कि तु प्र्ेताप्रमाण, विपरौताध्यवसायाक्रान्त- 

लात् । चशिकवे ऽपि न त्रमाणं, अनुरूपाध्यवसायाजन- 

नात्, नोलदूपे तु तयाविधनिश्चयकरणाप्ममाणएमि रेव गदिनां 

बौद्धानामेकस्येव दग्रनख्य चणिकलाचणिकलयोरप्रामाण, 

नोलादौ त् प्रामा्छ प्रसक्रमित्यनेकान्तवादाभ्यपगमो वला- 

द्ापतति । १। तथा दशेनोत्तरकालभागिनः खाकाराध्यवसा- 

यिन एकस्येव विकन्स्य वाद्ये ऽयं स विकल्पकल्रमात्यसखरूपे तु 

सवैवित्तचेत्तानामात्मसवेदन प्रत्यच्मिति वचना न्निर्विंकल्यकालं 

च रूपदयमग्यपगतवतां तेषां कथ नानेकान्तवादापन्तिः९। 

तयार्दिस्ापिरतिद्ानादि चित्त खदेव खसवेद्नगतेषु स्ववो- 

धदपत्रसुखादिषु प्रमाणं, तदेव चए्यिलखगेप्रापणशक्तियु- 

क्रलादिव्वप्रमाणएमित्यनेकान्त एव ३। तथा यदस्तु नौोलचत्- 

रश्रोध्वेतादिरूपतया प्रमेय, तदेव मध्यभागच॑णविवर्तादिनाप्र- 

सेयमिति कथं नानेकान्तः ४ । तथा सविकल्पक खप्रादिद- 

प्रानं वा यद्दहिरर्थापेच्या भान्तं ज्ञान, तदेव खखरूपापेचया- 

भ्रान्तमिति बौद्धाः प्रतिपन्नाः ५ तया यननिग्नोधिनोनाध- 

दइयादिकं दिवे ऽत्मेकं, तदपि धवलतानियतदे श्रचारितादौ 

ते ऽनलौकं प्रतिपद्यन्ते ६ । कथ च भ्वान्तन्नान भान्तिरूपत- 
याद्मानमरुविदत् जानषूपतया चावगच्डत् क्ञत्मनि भावदय 



नेनमतम् | २३९ 

विरुद न साधयेत् ७। तथा पूर्तौत्तरचणापेच्येकस्यैव चणएस्य 

जन्यल जनकल्व चाग्युपागमन् ८। तथार्थाकारनेव ज्ञानम्ैस 

ग्राहकं नान्ययेति मन्यमानाशिचपर या हक न्ञानमेकमप्नेका- 

कार स्प्रतिपन्ना' < । तथा सुगतज्ञान सर्वाय विषय सर्वार्थाकार 

विन्नं कथ न भवेत् ९ ० । तयेकस्यैव तो पच्चधर्मसपदसत््वा- 

भ्यामन्वय विपत्ते ऽविद्यमानवाह्यतिरेक चान्वयविरुद्ध ते 

तालिकमूरौचक्रिरे १९१। एव वेभाषिकादिसौगताः खय 

सादाद खःछत्यापि तच विरोधमुद्ावयन्तः खश्ासनानरा- 

गान्धकारख्भार विलप्तविवेकदुशो किवेकिनामपकरणनैया एव 

भवन्ति । कि च । सौत्रान्तिकमत एकमेव कारणमपरापर- 

सामग्यन्तःपातितयानेककार्यका्या विद्यते, यथया रूपरसग- 

सादिसाममौगत रूपसुपादानभावेन खोत्तर रूपच्तए जन- 

यति रसादिचणंख सहकारितया, तदेव च रूप रूपालोक- 

मनसकार च्चृरादिखामग्यन्तरगत सत्पुरुषस्य ज्ञान सहकारितया 

जनयति । श्रालो कादयुत्तरक्ष्णंश्च तदेवमेक कारणएमनेकानि 

कार्याणि युगपत्कु्वांण किमेकेन स्वभावेन र्यात्, नानाखभा- 

वैवां । यदेकेन खभावेन, तद्ंकखभावेन कतकलवात्कार्याणणं 

भेदो न स्यात् । अयता जित्यो ऽपि पदाथ एकेन ख भावेन 

नानाक्रार्यासि दुर्वाण कस्माल्निषिध्यति ) श्रय नित्यस्येकसख- 

भाषतेन नानाकायंकरण न घटते, तद्यौनित्यस्यापि तेषां 

करण कथमस्तु, निर ओेकखभावलात् । सहकारि भेद चेत्कुरुते, 

तहिं नित्यस्यापि सदकारिभेदात्तदस्तु । अयं नानास्भावेर- 

15 
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नित्यः कुर्यादिति चेत्, नित्यस्यापि तथा तत्करणमस्तु । श्रय 

नित्यस नानाखभावा न सभवन्ति, क्रूटस्यनित्यदयेकखभावात्, 
तद्यनित्यस्यापि नानाखभावा न सन्ति, निर ग्रेकसभावलात् । 
तरेव नित्यस्यानित्यस्य च ममानरोषलान्नित्यानित्योभयात्म- 

केव वस्तु मानित वरम् ¦ तथा चेकान्तनित्यानित्यपकच्सभव 

दोषजाल स्वं परित भवतौति १२॥ ज्ञानवाद्दिनो ऽपि 

तायागताः खार्थाकारयोरभिन्नसेक स्वेदन रसुवेदनाच भिन्नौ 

ग्राह्यग्राहकाकारौ सखयमनुमवन्तः कथ स्यादाद निरखेयुः १ । 
तथा स्वेदनस्य ग्राद्यग्रादकाकारविकलता खभ्रे ऽपि भवह्ि- 

नानष्धयते, तम्या शअतुभवे वा रुकलासुमतामधुनेव सुक्तता- 

पत्तेः, तच्ञानोत्पत्तिसुक्निरिति वचनात् । श्रनुश्वूयति च 

ख्वेदन सवेदनषूपतया कथित् । तत एकस्यापि स्वेदनखा- 

नुश्रताननुग्धततयानेकान्तप्रतिभाखे दशको ऽपन्धोत्मिति ९। 

तया सवेस्य ज्ञान खसबेदनेन ग्राद्यय्रादकाकार शून्यतयात्मान- 

मसंविदत्, सिद्रूपतां चानुभवरिकल्पेतरात्सक सदेकान्तव- 

दश्च प्रतिदेपकमेव भवेत् २ । तथा ग्राद्याकारखापि युगपदने- 

कार्यावभा सिनश्चिवेकरूपता प्रतिकिपल्येवेकान्तवादमिति ४॥ 

नैयायिक धिक्च यथा स्यादादो ऽभ्युपजम्पे तथा 

परदश्यंते र द्वियसन्निकषदिभरमन्ञान जायते । तस्माचाशि- 

ज्ञानम् । ̀  श्रचद्धियसज्िकर्षादिः। प्रत्यच्त प्रमाणं, तत्फल 

धूमन्ञान, धूमन्नान चा्िन्ञानापेच्यानुमान प्रमाणम् । श्रभनि- 

ज्ञान लनुमानफलम् ¦ तदेव धूमन्ञानसय प्रत्यक्तफलतामनुमान्- 
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प्रमाणतां चोभयरूपतामभ्युपगच्छन्ति । एवमन्यत्रापि जाने 

फलता प्रमाणता च पूवात्तरापेचया यथारंमवगन्तव्या १ । 

एकमेव विच्रपटादेरवयविनो प विचित्राकार मभ्युपथन्ति ! 

न च विरोधमाचच्ते । तदुक्त कन्दख्धाम् । विरोधादेकमने- 

कलखभावमयुक्रमिति चन्न! तथा च प्रावादुकप्रवादः । 

एक चेन्तत्कथ पिच चिच चेदेकता कुत । 

एक चेव तु चिच चेत्येतडिचतर मतम् ॥ १॥ 

दति को विरोध इत्यादि । विचात्मनो रूपस्य नायुक्रता, वि चिच 

कारणएसामथ्येभा विनस्तस्य सवंलो क ग्रसिद्धन प्रत्येणेवो पपादित- 

लादित्यादि ९। एकस्येव धूपकटच्छकस्वैक स्मिन् भागे श्रौ तस्ये 

परस्मिश्च भाग उष्णस्पशेः । श्रवयवानां भिन्नत्वे ऽप्यव्यविन 

एकलादेकसयेव दौ विरुद्धौ तौ खरौ, यतस्तेषामेव सिद्धान्तः 

“एकस्येव पटादेखलाचलरक्तारक्ताद्तानाङ्ताद्यनेकविरुद्ध- 

धर्ोपलम्मं ऽपि दुलेभो विरोधगन्ध” इति ३ । नित्यखेश्वरस्य 

सिष्धच्ा सजिहौषां च रजस्तमोगुष्णत्मकौ खभावौ कितिज- 
लाद्यष्टमूतिता च सालिकसभावाः परस्पर विर्द्धाः 9। एक- 

खामलकस कुवलविल्वा पेचया मदहत्वमएत्व च विरुद्धे ५ । 
एवमिच्ोः समिद्र श्र पेचया इसखलदौघंले रपि € । देवदत्ता. 

खपिटसुतापे्चया परलापरलवे श्रपि ७ । श्रपर सामान्य् नान्ना 
सामान्यविशेष इत्युच्यते । सामान्यविगेषश्च दरव्यलग एलकर्मल- 

लचणः । द्रयल इहि नवसु द्रखेषु वर्तमानलात्ामान्य, गु एक- 

मेभ्वो वाृत्तलादिगेषः । एव गणलकमलयोरपि सामान्यवि- 
31 
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गेषता विभाव्या । ततश्च सामान्यं च तद्िगेषञचेति सामान्य- 

विशेष । तख्येकस्य सामान्यता विगेषता च विद्धे ८। 

एकस्येव हेतो ̀ पच्च रूपाणि सप्रतिपदयन्ते < । एकस्यैव परयिकष- 

परमाणो" सन्तायो गात्स्च, द्रव्यवयो गाटूव्यल, प्रयिवौलयोगा- 

तपृचिगोल परमाएलयोगात्यरमाएल, श्रन्यादिगशेषात्यर माणएभ्यो 

भिन्न वचेच्छता परमाणीस्तस्य रामान्यविष्रषात्मकला बला- 

द्ापतति, सक्वादौनां परमाणतो भिननेताया तस्ास्लाद्रय- 

लाष्रधिकौलाद्यापत्ते ९० । एव देवद चात्यनः सत द्रव्यवमात्म- 
लयोगादात्मलमन्या दि रेषाद्यज्नदत्ताद्यात्मभ्यो भिन्नता चेच्छतां 

10 तख्यात्मनः सामान्यविगेषरूपतावश्च स्थात् एवमाकाग्रादिख्वपि 

सा भाया ९२१९। योगिना नि्येषु तुत्याकृतिगणक्रियेषु पर- 

माणुषु मुक्तात्मन'खु च प्रत्याधार विलक्षणो ऽयमिति प्रत्ययो 

येभ्यो भवति ते जन्या विशेषा दृत्यच तुच्याकृतिगुएक्तियाल 

विलच्णएत्व चौभय प्रत्याघारसुच्यमान स्यादादमेव साधयेत् 

१२। एव नेयायिकवेशेषिका श्रात्मनानेकान्तसुररोकत्यापि 
त्मतिकेपायोच्यच्छन्तः शतां कथ नोपद्ास्यतां यान्ति कि 

च । चरनेकान्ताभ्युपग॑मे सत्येष गुणः परस्पर विभक्ते्ववयवावय- 

वादिषु मिधोवतेनचिन्तायां यद्रुषएजालमुपनिपतति तदपि 

परितं भवति । तथाहि । श्रवचवानामवयविनश्च मिथो 

20 त्यन्त भेदो ऽभ्यपगम्यते नेवायिकादिभिने पुनः कथचित् ।, 

ततः पर्य॑लुयोगमरहन्ति । श्रवयवेस्ववयवौ वतमानः किमेकदे- 
शेन वतेते कि वा साम्येन । यद्येकदे धेन, तद युक्त, अवख 

५ 
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विनौ निरवयवल्वान्दपगमात् । सावयवल्न ऽपि तेभ्यो ऽवयवौ 

यद्यभिन्न , ततो ऽनेकान्ापत्ति, एकस्य निर शस्यानेकावयव - 

चप्राप्ेः ! रय तेभ्यो भिन्नौ ऽवयवो, तद्धि तेषु म कथ वर्तत 

दूति वाच्यम् । एकदे गेन सामसेन ॐ । एकदे एप्त पुनस्त- 

देवावतेत इत्यनवस्था । चरथ सामसेन तेषु स वतेते, तदष्- 

साघोय प्रत्यवयवमवयविन' परिसखमाप्रतयावयविवह्कलप्रसङ्गात्। 

ततस्च तेभ्यो भिन्नो ऽवयवौ न विकल्यभाग्पवति। नन्वभद् पच 

ऽप्वयविमाचमवयवमाच वा स्यादिति चत् । न, अभेदस्याप्ये- 

कान्तेनानन्यृपगमात् । कि तच्यन्योन्याविच्चिष्टेखरूपो विवचया 

सदग्रनोयभेदो ऽवयवेस्वेवयच्धन्यपगम्चते, च्रवाधितप्रतिभादेषु 

सवेचावयवावयविनां भियो भिन्ना भिन्नतया प्रतिभासनात्, 

श्रन्यया प्रतिभासमानानामन्ययापरिकल्यने बद्धादरेतश्न्यतावा- 

दादेरपि कल्यनाप्रसङ्गात् । एव स्यो गिषु ख्योग. समवायिषु 

समवायो गुरिषु गुणो व्यक्तिषु सामान्य चात्यन्तं भिनान्य- 

भयेपगम्यमानानि तेषु वतन चिन्तायां सामस्ेकदे प्र विकल्याभ्यां 

दूषणोयानि । तदे वमेकान्तभेद ऽनेकदूषण्णे पनिपातादनेकान्ते 

च दूषणानुत्थानादनेकान्तराभ्यपगमान्न मोच्च इति । श्रतो वर- 

मादेव मत्सरिता विद्ायानेकान्तो ऽभ्युपगत- कि भेदेकान्त- 

कल्यनया श्रस्ान् एवात्मना परिज्ञेशितेनेति ॥ 

सांख्यः सत्वरजस्तमोभिरन्योन्यं विर् दगंरेयेयित प्रधानम- 
भिदधान एकस्या" प्रतेः खसारावस्थामोचसमययो' प्रवतेन- 

निव्तेनधर्मौ विरद्धौ स्तौकर्वाणश्च कथय खस्छानेकान्तमतवेसु- 

स्थमन्यालुमो. स्यात् ॥ 

५.५६ 
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मौ मांसकास्तु । खयमेव प्रकारान्तरेणेकानेकाद्यनेकान्त 

प्रतिपद्यमानास्तद्मतिपत्तये सवधा पयेनुयोग नारेन्ति | अ्रयवा 

श्रब्दस्य तत्सबन्धेस्य च नित्यलेकान्त प्रति ते ऽणेव पथैतु- 

योज्या" ! चिकालशुन्यकायंूपाथं विषय विज्ञानोत्पादिका नोद- 

; नेति मोमांसकाग्यपगम' । अन कायेतायास्तिकालशन्यले 

ऽभावप्रमाणस्य विषयता स्यात्, श्रथेवे तु प्रत्यच्लादिविषयता 

भवेत्, उभयदूपत।यां पुननदनाया विषयतेति ॥ 

अरय बौद्धादिख्वेदशेनाभोष्टा दृष्टान्तायुक्यखानेकान्तसि- 

द्ये समाख्यायन्ते । बौद्धा दि सवद भंनानि सशयन्ञानमेकमुले- 

10 उदयाद्यक प्रतिजानानि नानेकान्न प्रतिलिपन्ति ९। तथा 

खपक्षाघक परपचोच्छदक च विरुद्धधर्माध्यस्तमनुमान मन्य- 

मानाः परे ऽनेकान्त कथ पराङ्कयेः २। मयूराण्डरसे नौला- 

इय स्रं ऽपि वर्णां नैकरूपा नाप्यनेकरूपाः, कि लेकानेक- 

रूपा यथावस्िताः, तथेकानेकाचनेकान्तो ऽपि। तदु 
15 नामस्ापनाद्यनेकान्तमाित्य । 

मयूराण्डरसे यद्दणां नोलाद्यः खिताः । 

सरवेऽप्यन्योन्यसमिघास्तदन्नामादयो घटे ॥ १॥ 

नान्वयः सख हि भेदिलान्न मेटो ऽन्वयद्टत्तितः । 

खद्वेद दइयससगटत्ति जात्यन्तर घटः ॥ २ ॥ 

90 श्रच हिशब्दो हेतौ वस्मादथे , ष घटः । 

भागे सिंहो नरो भागे योऽय भागदयात्मकः । 

तमभागं विभागेन नर सिह प्रचक्चते ॥ रे । 
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न नरः शिदरूपलान्न सिद्ो सल 

शब्द विन्ञानकार्याणां भेदान्नात्यन्तर हि सः ॥ 8 ॥ 

चेखप्य पाञ्चरूप्य वा नुवाणा इेतुलचणम् । 
खदसत्वादि सवं ऽपि कुत" परे न मन्वते ॥ ५॥ 

यचैकस्येव नरस्य पिदलपुचलाद्यनेकसंबन्धा मिन्ननिमिन्ता 

न विध्यन्त । तद्यथा । स नरः खपिचपेचया पचः खस॒ता- 

पेचया तु पितेत्यादि । अ्रमिन्ननिभिन्तास्तु संबन्धा विरुध्यन्ते 

तद्यथा । खपिच्रपेचयेव स पिता पुचेत्यादि । एवमनेका- 

न्तेऽपि द्रव्यात्मनेक पर्यायात्मना लनेकमित्यादि भिन्ननिमि- 

ततया न विरुध्यते । द्ग्यात्मनेवैकमनेक चेत्यादि लभिन्न- 

निमित्तया विध्यते ¦ श्रभिन्ननिमिन्तवं हि विरोधस्य मूलं 

न पुनमिंन्ननिमिन्तलमिति सुखद्ःखनरदेवादिपर्याया श्रषया- 

नो नित्यानित्यलाद्नेकान्तमन्तरेण नोपपद्यन्ते यथा सपेख्य 
द्यस्य शिरस्योत्फणविफणवस्े मियो विर्दधे रपि द्रव्यापेच्चया 

न विरुद्धे यचैकस्या अङ्काः सरलताविनाग्नो वक्रतोत्पन्तिशच 

यथावा मोरसे खायिनि दुग्धपयांयविनाशोन्तरदधिपर्यायो- 

त्पादौ संवभन्तौ प्रत्यचादिप्रमाणनोपलौ, एवं सर्वस्य वस्तुनो 

द्र्यपर्यायात्मकतापि । किं चं | सर्वेष्वपि दशनेषु खाभिमत- 

साध्यसाधनायाभिधौयमाना हेतवो ऽणनेकान्ताभ्यपग्ममन्तरेण 
समोचोनतामञ्चन्ति। तथादि। श्रच खोपन्ञमेवे परदेतुत- 

मोभाखकरनामकं वाद स्थल लिख्यते यथा । इड डि सकलता- 

किंकचकच्डामणितयात्मान मन्यमाना. सवेदापि प्रसभं पोषि - 
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तखाभिमाना गएवतु विदत्छु मत्सर विदधाना सुग्धजनस- 

माजे इ्युजितस्फूजितमभिदधानाः स्फष्टोद्ववेन खानुभतेन 

खमस्तवस्तुस्तोमगत मभान्तमनेकान्तमनुभवन्तो ऽपि खय च 

यु्वाने कान्तमेव वदन्तो ऽपि प्रकट वचनमाचेणेवानेकान्तमनि- 
5 च्छन्तो ययावस्यित वस्तुसखरूपमपश्यन्तो निजमतानुरा गमेव 

पुष्णन्तो विदत्समौपे च कदापि सम्यग्चेतुखरूपमष्च्छन्तो 

निजनृद्या च तद्नवगच्छन्तो भवन्तो यत्साध्यसाघनाय साधन- 

मघुनाग्यधुः, तचापि साध्यसिद्धिनिबन्धन हेतुः । श्रतो ऽनेका- 

न्तव्यवस्या पनायं यथावस्ित वस्तुखष्प दगेयद्धि' सद्धिरसाभि' 

10 प्रथमतो हेतोरेव खरूपं सम्यगनेकान्तूप प्रकाश्यते । ताव- 

दृत्तावधाना निरस्तख्पक्तामिमानाः चण मध्यश्च भजन्तः 

प्रवन्त भवन्तः । तचाहि । युश्रदुपन्यस्तेन हेतुना किमन्वयिना 

खषाध्य साध्येत व्यतिरेकिणा वान्वयव्यतिरेकिणा वा। यदि 

तावद्न्यिना, तदा तत्युचलादेरपि गमकत् स्यात्, अरन्वय- 

15 माच्रस्य तत्रापि भावात् । नापि व्तिरेकिंणण, तत्यु्तलादेरेव 

गमकलप्रसङ्गात् । श्यामलाभावे <न्यन्न गौरपक्ते विपक्वे तत्युच- 

लादेरभावात् । श्रनयब्यतिरेकिएण चेत्, तदापि तत्पुचवा- 

दित एव साध्यसिद्धिप्रसक्रिः। न चास्य चैषग्यलचणयोगिनो 

हेत्वाभासता श्डनोया, श्रनित्यलसाधने रुतकलत्वादेरपि 
%0 तत्सङ्गात् । श्रसि च भवदभिभ्रायेण चैष््य तत्युचादाविति। 

श्रय भवत्य दोषो येषां पचचधर्मलसपचसृ्चविपन्चा सत्वरपे 

चेरप्ये ऽविनाभावपरिममाति", नास्माक पञ्चलचष्पहेतूवादिना, 
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च्रस्माभिरसप्मतिपतच्चलग्रत्यच्चागमावावितदिषयलयोरपि लचणए- 

योरणभ्युपगमादिति चेत्, तहिं केवलान्यकेवलव्यतिरेका- 

नुमानयोः पञ्चलक्षणएत्वासभवेनागमकलवप्रसद्घः । न च तयोरम- 

मकल यौगैरिष्ट, तस्ात्रतिबन्धनिश्चायकगप्रमाण्णसभवेन, अन्य - 

थातुपपत्तेः । अनिश्चय एव तत्पु चत्वाद रगमकतानिबन्धनमस्तु । 

नतु चैलचण्याद्यभावः । श्रयाच विपक्वे ऽसत्च निशितं नास्ति, 

तहिं श्वामत्वाभावे तत्पुचचतेनावश्य निवतेनोचमित्यच प्रमाण- 

मस्तोति सौगत । यौगस्तु गजैति । शाक्राद्याहारपरिणएमः 

श्चामल्न समव्याभिको न तु तत्पुचवनेत्युपाधिसद्वावान्न तत्पु 
चले विपन्लासत्वसभव इति । तो ह्येव निितान्ययानुपपन्तिमेव 

्रब्दान्तरेण शरणणोकरुरुत इति मेव डतो लं्षणमस्तु । श्रपि च । 

श्रस्ि नभश्चन्द्रो जलचन्द्रात्, उदेष्यति श्र सविता, अद्यतना- 

दित्योदयादित्यादिषु पक्धमेल्वाभावे ऽपि मन्मातेयमेवविध- 

खरान्यथानुपपन्तः । सवं चणिकमक्तणिक वा सत्वा दित्यादिष 

च सपच्चस्याभावे ऽपि इडेद्रना गमकलद्रेनात्कि चरूप्यादिना । 

निश्ितान्ययानुपपत्तिरेवेक लिङ्गलचण्मचृए तन्लमेतदेव 

प्रपञ्चः पुनरयमिति चेत्, तदं सौ गतेनावाधितविषयलमस- 

्रतिपकच्च ज्ञातत्व च यौगेन च ज्ञातल्र लक्षएमाख्यानौयम् । 

श्रय विपचानजिखितव्यादन्तिमाचेएबा धितविषयत्मसत्मतिपच्ल् 

च ज्ञापकद्ेतधिकाराज्जातल च लब्धमेवेति चेत्, तदहि गमक 

इल्धिकाराद्गेषमपि लब्मेवेति किं गरेषेणपि प्रपञ्चनेति। 

चत एव नान्यमाचाद्धेहगेमक ऽपि लाचप्नव्यतिरेकादन्वय- 

20 
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विशेषाच । नार्पिं यतिरेकमाचात्कि लङ्गोछतान्याडुतिरेक- 

विशेषात् । न चापि परस्परानलुविद्धतद्भयमाचात्, शपि 

तु परस्यरदूपाजदटू ान्वयव्यतिरेकलात्, निखितान्ययानुपप- 

त्येक लच्णस्य दि हेतो येयाप्रदशितान्यव्यतिरेकरूपलात् । न् 

च जनाना हेतोरेकलच्षणता भिघधानमनेकान्तश्य विघधातकमिति 

वक्त, प्रयोगनियम एवेकलचणो हेतुरित्यभिघानात् । नत 

खभावनियमे नियतैकसखभावस्य श्र शप्रटङ्गादेरिव निःखभाववा- 

दिति कथ न हेतोरनेकान्तात्मकता । तथा नत्त भो सकर्णाः 

प्रतिप्राणिप्रसिद्धममाणप्रतिषठितनेकान्तविरद्धवुद्धि भिभेवह्विर - 

नयेख॒ कणभक्ाचपादवृद्धादिशिष्यकैरुपन्यस्यमाना. सवे एव 

हेतवो विव्चयासिद्धविरद्धानेकान्तिकता सौकुरवन्तोत्यवगन्त- 

व्यम् । तयाहिि । पूवं तावत्तेषां विरुद्धताभिधौयते। यदि 

ह्येकस्यैव इहेतोस्तरौणएि पञ्च॒ वा रूपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्बनते, 
तदा सो ऽनेकधर्मात्मकमेव वस्तु साधयतोति कथ न विपचे- 

यसिद्धिः, एकस्य डतोरनेकधर्मात्मकस्याभ्यपगमात् । न च 

यदेव पच्चधमेस्य सपच् एव सत्व तदेव विपच्चात्सवंतो यादन्त- 

लमिति वाच्य, अन्वयच्यतिरेकयोर्भावाभावरूपयोः सवथा 

तादाक्यायोगात्, तत्ते वा केवलान्यो केवलव्यतिरेकी वा 

स्वां डेतुः खान्न तु चिरूपः परञ्चरूपो वा । तथा चं साधना- 

भावो ऽपि गमकः स्यात् । श्रय विपक्तासन्त नाभ्युपेयते कि 

त साध्यसद्धावे ऽस्तिलमेव साध्याभावेनाल्िलमभिधौयते न त् 

ततस्तद्धिक्नमिति चेत्, तदसत् । एव डदि विपकच्चास्वस्याभावा- 



९ 

जनतम् | = € 

ेतोखैरूप्यादि न स्यात् । इथ नतत्तदन्यद्धर्मान्तर, तर्करू- 

पलानेकात्मकस्य डतोस्तयाश्रतसाध्याविनाश्रतलेन निखि- 

तखानेकान्तवस्वुप्रसाधनात्क्य न् परोपन्यस्तहेद्रनां मरां 

विरुदता, एकान्तविरद्धेनानेकान्तेन व्याषटल्त् । तथालिद्ध- 

तापि मवेखाघधनधर्मासासुन्धेया, यतो उतु सामान्य दा 

भवेद्ि्रेषो वा तदुभय वालुभग वा) न तावल्ामान्य 

हेत् । तद्धि सखकखब्यापि मकमक्वाश्नयन्धापि ग डेत्वेनो- 

पादौयमान प्रत्यच्सिद्ध वा स्यात्तदनुमानसिद्वा स्यात् ¦ न 

तावत्मत्य्तसिद्धं, प्रत्यक दयान्सारितर प्रवतत्ते । श्रक्त च 

नियतदे शादिनेव निङखते। च्रतो ऽक्तानूमारि ज्ञानं निचतदे 

श्रादावेव प्रवतेतुसुत्सहते, न॒ सकलकालदे ए्र्यापिनि | श्रय 

नियतदे श्रखरूपाव्यतिरेकान्तल्िश्ये तस्यापि जिश्चय इति 

चेत् । न, नियतदिश्रखरूपाव्यतिरेक्े नियतदेश्रतेव स्यान्न 

पिता । तन्न व्यापिसषामान्यसूपो डतु" प्रत्यचशिद्धः । श्रनु- 

मानसिद्धतायामनवखाराचसौ र निवारा । च्रनुमानेन हि 

छिद यदणपूर्वंकमेव प्रदतेमानेन सामान्यं साध्यते लिङ्च न 

विशेषरूपमिग्यते, श्रननुगमात् । मास्रान्यरूप तु लििद्ग मवगत 

वानवगत वा भवेत् । न तावद्नवगनं, श्रनिष्टलादतिप्रसद्ग च । 

श्रवगत चेत्, तदा तखयावगमः म्त्यदेणानुमानेन.वा । न् 

प्रत्यत्तए, स॒निहृष्टयादिवात्तसख । नाप्यनुमानेन । तस्छाप्यन्ु- 2 

मानमन्तरेण ल्िद्ग्रहणे पुनस्तदे गानतेते । तथा चान्माना- 

नामानन्याद्युगसहर्ेरथेकलि ङ गए न भवेत ¦ अपि च। 
32 
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घद्द्रानसमु्चय मटीेक । 

चरभेषव्यत्नायेयस््रल्य सामान्य प्रत्यवानुमानाभ्यां निश्चोयमानं 

खाघारनिग्यसुत्पादयेत् । खाधारनिश्चयो ऽपि निजाधार- 

निश्चयमिति सकलो जनः सवेन्ञः प्रसज्यते । कि च । खाभरये- 

द्ियष्योगम्माक् खन्ञानमजनयत्छामान्य पञ्चाद् पि न तज्जन- 

येत्, ्रषिचलितरूपत्वात् ¦ परोरनाधेयः ति प्रयला्च विचलितल 

श्राघेवा तिश्रयले च कंणिकतापलि' । अन्य । तक्छामान्य 

व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्न भिन्नाभिन्न वा डेतुभेषेत्। न तावद्धि 

वयक्तिभ्यः एरयगनुपलम्भात्, समवाये न व्यक्रिभि सह सामा- 

न्यस्य सवन्धितल्ात् । प्रयगन् पलम्भ इति चेत् । न । समवा- 

यस्येह बुद्धि हेतुल गौयते, इहेद्मिति बुद्धिश्च भेदयरदणमन्त- 

रेण न भवेत् । कि च। अतो ऽश्वलादिसामान्य खोश्रयसव- 

गत वा सवेसवेगत बेव्यते । यदि शखःखयस्वेगत, तदा करका- 

दिवक्तिशून्ये देशे प्रथमतरमसुपजायमानाया यक्तरश्वलादिमा- 

मान्येन योगो न भवति, यक्तिश्न्ये देश खामान्यस्यानवदा- 

नाड्नन्तरादनागमनाच्च । श्रय सवेसवेगतं तत्छौ क्रियते, तदा 

कर्कादिभिरिव शवबलेयादिभिरपि तदभिव्यज्येत। न च 

'“कर्काद्यानामेव तद्भियक्तौ सामथ्यं न श्रावलेयादीनां” इति 

वाच्ये, यत किरूपं तत्कर्कवाद्यानां साम््येम् | साधरणएदूप- 

लमिति, चेन्न । खतश्चेसाधारणएरूपा व्यक्तयः, तदा खत एष 
ता श्रश्वो ऽग्र इत्यनुदत्तं प्रत्यय जनयिच्यन्तोति कि तङ्धिन्न-, 

सामान्धपरिकल्यनया । यदि च खतो ऽसाघारणरूपा यक्तयः, 

तदापरषामान्यबोगाद्पि न साधारणा भवेयुः, खतो ऽसा- 
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धारणदूपत्वादिंति यक्तिभिन्नम्य सामान्यश्याभावादसिद्ध- 

लक्नचणो इहतु । कथ तत साध्यसिद्धिभेषेत् । श्रथ व्यकत्व- 

भिन्न मामान्य हेत्. ¦ तदप्ययुक्तः व्यत्यभिन्नम्य व्य्िस्खरूपव- 

श्मन्तरा ननु गमा्ामान्यरूपतानुपपत्त खल्वभिन्नवस्य सामान्य 

हपताघाख भियो विरोधात् । चरथ सिन्नाभिन्नमिति चेत्, न, 

विरोधात् । श्रय केनाप्यशन भिन्न केनायभिन्नमिति । तदपि 

न च॒क्र, सामान्यस्य निर श्रलात् । तन्नेकान्तरामान्यष्टपो हेतु 

साकल्येन सिद्धो नापि विग्रषद्प', तस्थासाधारणएलेन गमक- 

चायोगात्, साधारण एवान्यो पपत्ते. । नापि सामान्यविश्र- 

षोभय परस्परामनु विद्ध देत्ः, उभयदाषप्रसद्गात् ! नाष्यनुभय, 

्रन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणएमेकाभावे दितो यविघानादलुभयस्यास- 

चेन डतुलायोगात् । वबुद्धप्रकल्ित च खामान्यमवस्तुरूपला- 

साथेनाप्रतिवद्भलाद् सिद्धवाच न हेत् । तदेव सामान्यादौ 

नामसिद्धले तल्नच्षएणः सवे ऽपि हेतवो ऽखिद्धाषएव २)! तया 

प्रतिबन्धविकला- समस्ता श्रपि परोपन्यस्ता हेतवो ऽनेकान्तिका 

च्रवगन्तव्याः ¦ न चेकान्तखामान्ययो विषयों साध्यसाधनयो 

प्रतिबन्ध उपपद्यते । तथाहि । सामान्ययोरे कान्तेन नित्ययो 

परस्मरमनु पकार्थोपकारकमभ्चतयो कः प्रतिबन्धे", मिथ काय- 

कारणादिभावेनोपकार्योपकारले लनित्यलापत्ते । विशेषधोस्ठ 

नियतदे शका लयो" प्रतिवन्धेग्रदे ऽपि तचैव तयो ध्य सात्छाध्यध- 

जिष्णो तप्रतिबन्ध एवान्यो विग्रेषो इहेतुवेनो पदौयमानः 

कथ नानेकान्तिक' । किं च ! प्रतिबन्धपच्धमेलादिके लिङ्ग 

10 
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लच्णो सति सभौ न च साध्यमाधनयो. परस्छरतो धर्मिण 

डकान्तन मेदे ऽसदे वा पचध्मेलादि घम॑योगो लिङ्गस्योपप- 

्तिमान, खबन्धामिद्धेः ¦ स्वन्धो हि खाध्यवाधनयोध्मिशच 
कि समवायः ख्योगौ विशेधौ चिग्रेषणविशेव्यभावस्तादात 

: तदुत्पत्तिवां भवेत् ‹ न ताव्छमवाय › तस्य धमेघरभिंदयाति- 

रिक्तश्य प्रमाणेनाप्रतोदमानलात्, इह तन्त्षुं पट इत्यादेसत- 

साधकस्य प्रत्ययस्यालौ किकलात्, पादुलपादानामपौह परे 

तन्तव इत्येव प्रतौ तिद भ॑नात्, इह तले घटाभाव इत्यत्रापि 

ममवायप्रबङ्धात् ¦ से वा समवायस्य खत एव घमेधन्यादिषु 
10 इत्यभ्युपगमे, तदत्छाष्यादिघर्माणामपि खत एव धर्मिणि 

द्र न्तिरस्तु किं वयथेशण समदाथकल्यनया । समवायस्य समवा- 

यान्तरेण दृ्यभ्यपगसमे तु, तचना्यपरखमवायकंस्यने ऽनवखा- 

नदो दुस्तरा चस्तु समदायस्य खत. परती वा इत्ति, 

तथापि तशय प्रतिनियतानामेव मवन्निनां संबन्धकल न 

5 स्यादपि चन्टेषामयि व्यापकत्वेन, तस्य खवेच तुच्यलादेकंख- 

भावलाच । नापि संयोगः) स हि साध्यसाघमादौनां भवेत् , 

किं ततो भिन्नौ वा खाद्भिन्नो वा| प्राचि पच्च कथं विव- 

चितानामेवेष कि नान्यषामपि, भेद्ाविगषात् । नच सम- 

वायो ऽच नियामकः, तश्च सर्व खदृश्रलात् ¦ दितौषे त् 

20 साध्यादौन्येव सः, न कञचिच्छयोगो नाम कयित् । श्रभिन्नस- 

योगाङ्गौकारे तु परवादाश्रयण भेत् । नापि विरोधो 

ऽभिधानवय', तख्यापेकान्तमते ऽसभवाद् ! ख डि सदानबस्छान 



जम् मतम् , स्थरे 

परस्यरपरिद्ारो वा भवेत् । तचा कि कदाविदषेकचान- 

वस्थानमुत कियत्काल खिला पश्चाढनव्छानम् । श्रादये पक्त 

ऽदहिनद्कलादौना न विरोधः स्वात्, अन्यथा ॐलोक्ये ऽय॒रगा- 

दौनामभाव । दितोये तु नरवनितादेरपि विरोधः स्यात्, 

तयोरपि किचित्कालमेकच्च खितलापगमात्' कि चे। वडवान- 5 

लजसलधिजलयो विदयुदग्भोदाम्भसोश्च चिरतरमेकचावस्यात कथ- 

मय विरोधः । परसछरपरिद्यारस्तु सवभावानामविशिष्ट 

कथमसौ प्रतिनियतानामेद भवेत् । नापि विग्रेषणए विरष्यभावो 

घटाभियति, तस्य सयो गाद्यसखभवे ऽभावात्, तस्य तु प्रागेव 

निरासात् । नापि साध्यमाघधनयोस्दाद्ात्य घटते, साध्यस्ाघधन- 10 

योरमिद्ध सिद्धयो दग्यपगमेन तादाव्थायोगात्, तादाब्ये च 

साध्यं साधन चेकतरमेव भवेन्न इय कथवित । तादाव्ये तू 

जेनमतानुप्रवेश्र. स्यात् । तदुत्यन्तिस्तु कायंकारणभावे सभ- 

विनो कार्यकारणभावस्य क्रियासिद्धौ शिष्येत् । श्र्थ॑क्रिया 

च नित्यस्य क्रमाक्रमाभ्यां सदकारिषु सत्छसन्सु च जनकाज- 1; 

नकसखभावद्यानभ्यपगमेन नो पपद्यते । भ्रनित्यस्य तु सतो 

ऽसतो वा सान घटते, खतः समवायवतिनि वापारायोगात्, 

व्याप्रारे वा खसकारणकाल एव जातानासुन्तरोन्तरस्वेकणा- 

नामेकच्णवतिलप्रसङ्गात्, सकलभावाना भिथःकायेकारण- 

भावप्रसके्, च्रसतख सकल ्रिविकलत्वेन का्ंकारण्णसभ- 20 

वात्, अन्यया  श्रश्रविषाणएणदेरपि तस्मसङ्गात् । तदित्य 

साध्यादौेनां सबन्धानुपपन्तरेकान्तमते पचधमलादि हेतुलच्- 
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1 

10 

|, \.*१ 

20 

णमसुगतेव स्यात् । तथा न प्रतिबन्धो दृरूपपाद एव ¦ 

तथेकान्तवादिना प्रतिबन्धग्रहणएमपि न जाघरौति, अविच- 

लितखरूप आत्मनि ज्ञानपेर्वापयाभ।वात्, प्रतिद्चणध्व सिन्यपि 

कायंकारणाद्युभयगरहमानुटृत्येकच्ेतन्याभावान् । न च कार्या- 

द्यलुभवानन्तरभाविना खऋरणनं काश्चकार'एभावादि प्रतिबन्धो 

ऽनुमधौयत इति वक्तव्य, श्रतुग्धत एव समरएप्रादुभावात् } न 

च प्रतिबन्ध केनचिदनुग्रत', ठतस्योभवनिष्टल्वात्, उभयस 

ूर्वापरकालभाविनि एकेनायरहएणदिति न प्रतिबन्धनिश्चयो 

ऽपि । तदैवमेकान्तपदे परैरुचचायंमाणएः खवा ऽपि इतुः 

प्रतिबन्धस्याभावादनिश्चयाचानेकान्तिक एव भवेत् ३। एव च 

केवलख्य सामान्यस्य विगषस्य च दयोवां परस्यरविविक्रयो- 

सयो हंतुला घटनादनुटन्त्यान्तप्रत्ययनिनन्धनपरस्यरसवलित- 

सामान्यविग्रषात्मनो हेतोरनेकान्ताव्यनि साध्ये गमकल- 

मभ्धपगन्तव्यम् । न च “यदेव रूप रूपान्तराद्मावतेते, तदेव 

कथमनुहृत्निमासादयति, यच्चातुवतेते तत्कथ व्यादत्तिमाश्र- 

यति? इति वक्रय, अनुद्टन्तव्याटरन्तरूपतयाध्यक्ततः प्रतौ यमाने 

वस्नुरूपे विरोधासिद्ध, सामान्यविग्रेषविचन्ञानवविचपट- 

सयेकचिषरूपवद्रा । कि च । एकान्तवादयुपन्यसतदेतो साध्य किं 

सामान्यमाहोसिदिगरेष उतोभय परस्पर विविक्तमुतखिद नुभय- 

भिति विकल्याः । न तावत्छामान्य केवलस्य, तस्यासंमवादय- 

क्रियाकारिल्वैकष्याचच । नापि विशेष, तस्याननुयायिलेन 

साधयितुमग्रक्येलात् । नाणुभव, उभयदोषानतिटनत्तेः । नाणय- 
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नुभय, तस्यासतो हेलव्यापकवेन् माध्लायोगात् । तस्नादधिवा- 

दास्पदौश्वतसामान्यदिग्रेषोभया्यकमाण्टधर्मल्य साध्यधर्मिणि 

षाघनायान्योन्यानु विद्धानचयव्यतिरे कस्लभावद्यात्य कैकडेतो 

्रदरने लेग्रतो ऽपि नेकान्तयन्तोक्तदो षावकाश सभदी ¦ चरतो 

नैकान्तात्मक डेतुखषूप दावश््मङ्कलतेय, भ्रन्यथा सुकलानु- 

मानेषु माध्यसाधनानासुक्न्यायत उच्छेद ए भवेत् । तस्नाह्ञो 

एकान्तवादिनो निजपक्चाभिमानश्छानेनाविषादििनो ऽचिणो 

निनो वृद्धिदृशसुन्मोख मध्यस्थटत्या युत्यानुशारेकमटृत्या 

तत्त्व जिन्ञासन्तो भवन्तो ऽनेकान्त विचारयन्त्, प्रमारेक- 

मूलसकलयुक्नियुक्त प्रागकतनिखिखलदीषविगप्रहुक्त तन्तत्त चाधि- 

गच्छन्तु । इति प्ररडेदुतमोभासकरनामक वादस्यल ओौरुणरन- 

ख्रिपादैः छतम् । तन सिद्ध सवेद गेनखमतमने कान्तमतम् ॥ 

अथ जेनमत शचेपयन्नाह 

जैनद्शेनसंकेप इत्टेष गदितो ऽनधः | 
पुवापरपराघातो यच कापि न दिद्यते॥ ५८। 

जेनद शनस्य सदेपो वितर गाधलेन वन्न मशक्यलादुपथो- 
गसारः समास दृत्युनोक्नप्रकारे णेव प्रत्यच्तो गटितो ऽभिदहितो 

ऽनघो निदूंषणए' सवेवक्नव्यस्य सवेन्ञम् लत्वे दो षकालंव्यानवका- 

रात् । यच जेनद्ग्ने क्रापि कषिद्पि जोवाजोवादिरूपवि- 

चारणा विषयसच्मम तिचर्चायामपि पूर्वापरयोः पूवपश्चादभि- 

डितयोः पराघातः परस्यरव्याइततल्ल न विद्यते ¦ श्रय भावः । 

षै 5 

20 
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यथापर द ्रन्बज्धिष मल शात्ते्वपि करि गुनः पाश्चा्य- 

विप्रलम्भकग्रयितग्न्धकयास प्रथमपञ्ाद्भिडहितयोभिंथोषि- 

रोधो ऽस्ति, तथा जेनदभने कापि केवलिप्रणणेतदाद्गराङ्गषु 

पार पयेगन्धेषु च सुमवद्भ (चला दूच्छेकिकया निरौ कितो ऽपि 
भैक ५ ; स नास्ति यन्त॒ परदशनेव्वपि कचन सददयदद्यंगमानि 

वचनानि कानिचिदाकणंयाम', तान्यपि जिनोक्तसुक्रसुधा- 

सिन्धेसमुद्धतान्येव सग्टद्य सुधा खाल्सान बहक मन्ते । यच्छ्रौ- 

मिद्धसेनपादा । 

सुनिश्चित न" परतन्ल युक्रिष 

14) स्फरन्ति या काश्चन ष्टुक्तिलपद । 

तवैव ता पूवेमदहाणवोत्थिता 

जगत्प्रमाणए जिनगक्यविप्र॑षः ॥ इति ॥ 

श्च परे प्राह. । श्रो श्राहंतारंद् भिदिततत््वानुरागि- 

भियुभ्नाभिरिदमसवद्भेवा विर्भावयाव्धवे यदुनासाद्भनेष्वपि 
15 पूर्वापरयोविरोधो ऽस्तीति । न चयस्मन््रते दच्से्तररोदमाणो 

ऽपि विरोधलेणो ऽपि कचन निरौच्छते, श्रण्टतकर निकरेच्विव 

कालिमेति चेत् उच्यते) भोः खमतपच्षपात परिदत्य 

माधस्ययमवलम्बमानेनिंर भिमानैर्पौ प्रधानैः प्रतिभाद्यवधानं 

विदधानेनिग्रस्यते, तदा वय भवतां श्वे द्रैयामः । तथाहि । 
20 प्रथमं तावन्ताथागतसमते मते पूवापर विरोध उद्भाव्यते | 

पू सवं चणएभङ्गुरमभिघाय पञ्चः देवमभिदधे .नानन्ङ्ताचय- 

व्यतिरेक कारण नाकरारण विषय दति) अरस्यायम्ंः | 
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ज्ञानमर्थं सत्येवोत्पद्यते न पुनरषतीत्यनुङृतान्वयव्यतिरेको ऽर्यो 

ज्ञानस्य कारणम् । यतखार्याज्ज्ञानसुत्यद्यते तमेव तद्दिषयौ- 

करोतौति ¦ एव चाभिदधानेनाथेख्य चणय स्वितिरभि- 

हिता । तद्यया । अर्थात्कार णज्ज्ञा कायं जायमान दितौये 

चण जायते न तु समसखमये कारणकायंयोः समसमयला- 

योगात् । तच्च न्नान खजनकमेवायं खाति नापर, नाकारण 

विषय इति वचनात् । तथा चाथेस्य च्णएद्रय स्थितिबंलादा- 

याता सा च चणच्येण विरुद्धेति पर्वपरविरोध । तथा 

नाकारण विषय दत्युक्ता यो मिप्रत्यचस्यातौ तानागतादिर परयो 

विषयोऽग्यधायि । अतौतानगतश्च विनष्टानुत्यद्लेन तस्य 

कारण न भवेत् । श्रकारण्मपि च त विषयतयाभिदधानस्य 

पूर्वापरविरोधः स्यात् २ । एवं साध्यसाघनयोर्व्यात्ियहकस्य 

ज्ञानख कारणएत्वाभावेऽपि चिकालगतमयं विषय व्याहरमाणएख 

कथ न पूरवापरव्याघातः, श्रकारणछ प्रमाएविषयलानभ्येपग- 

मात् रे ¦ तया चणच्तयाभ्यपगसे ऽनयव्यतिरेकयो भिंनका- 
लयोः प्रतिपत्तिने सभवति । तत' साध्यसाधनयो स्तरिकालपिषय 

व्या्िगहए मन्वानस्य कथय न पू्वापरव्याहति. 8 ¦ तथा 

तणच्यमभिधाय । 

दत एकनवते कल्ये प्रमा मे पुरुषो इत । 

तत्कमेणएो विपाकेन पादे विद्धोऽस्ि भिक्तव ॥ 

दूत्यतच्र स्रोके जन्मान्तर विषये मेश्ब्दास्िश्ब्दयो' प्रयोग 

चणएतच्तयविरद्ध॒जवाणस्य बुद्धस्य कय न परवापरविरोध ५। 

छख 

९. 

॥ 2 
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तथा निग्र सवं वस्ठु प्रग्र ् हंसा विर तिदान रिन्तखसवेदग 
तु खगत शटव्यचेतनत्वखगं प्रा पणश्रह्यादिक ग्टहृद्पि खगत 

सटूष्यवादेरेकस्यां शरस्य निणेयुत्यादयति न पुनः खगतस्ापि 

दितौ यस्य स्वग॑प्रापणश्रत्यदेरश्स्येति साश्ता पञ्चाददतः सौग- 

; तस्य कथ प्र्वापरविरुद्ध वची न्यात् & । एव निर्वि 

कल्यकमध्यच् नौला दि कस्य वस्दुन" सामसेन ग्रहण क्ुर्वाणमपि 

नोलाद्यपर निणेयमुत्पादथति न पुनर्नौलाद्यथंगतेच्तएचयेऽप्र 

दति साग्रतामभिदधत समैगतख पूर्वापरवचोविरोध सुबोध 

एव ७ । तथा हेतोस्तैरूप्य स़यस्य कचीक्तेखदयात्मकताम- 

10 भिदधानोऽपि स साग्र वस्तु यन्न मन्यते तदपि पूर्वापरवि- 

रुद्धम् ८ । तथा परस्यरानासिष्टा एवाणव प्रत्यासत्तिभाज 

समुदिता चटादिरूपतया प्रतिभासन्ते न पुनरन्योन्यमङ्ा- 

ङ्विभावरूपेणरब्धस्कन्ध गार्यास्त दति हि बौद्धमलम् । तच चाय 

दोष. । परस्पर मणना मनाकिष्टलाद्वटस्देकदेभे स्तन धायंमाणे 

15 छत्रस्य घटश्च धारण न स्यात् । उक्छपावद्धपापकर्षाञ 

तयेव न भवेयुः । घारणादौनि च धटस्याधेक्रियालचण सत्ल- 
मङ्गौलर्वाणे' सौ गतेरभ्यपगतान्येव तानि च तन्मतेऽनुपपन्नानि । 

ततो भवति पूर्वापरयोविंरोध. < ॥ 

श्रथ नैयायिकर्ग्रोषिकमतयो पूर्वापरतो वयादतल् दृयते । 

0 सत्तायोगः सत्वभिद्युक्ता साम न्यरिग्रदसमवायाना सन्तायोग- 

मन्तरेणःपि सद्भाव भाषमाणाना कयन वाहते वचो भवेत् 

१ । ज्ञान खात्मान न वेत्ति खात्मनि क्रियाविरोधादित्य- 
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भिधायेश्वरन्ञान सखात्सनि जरियाविरोधाभावन खस्बेदितमि- 

छता कथ न सखवचनविरःधः २ ¦ प्रदौपोऽयात्यानमाद्य- 

नैव प्रकाप्यन् खात्यमनि क्रियाविरोध अपाकरोति > । 

परवद्धनात्यन्यपि च्छलजातिनिग्रहम्धानानि त्वूयतयोपदि- 

ग्रतोऽचपादचं दैराग्यव्यावणंन लमस प्रका परात्मकताप्र्यापनमिव 

कथं न खाहन्यते ४ । आकाशस्य निरवयव सखौकृत्य तहुणः 

परब्दस्तदेकटेश् एव श्रूयते न सवेचेति सावयवता ब्रुवाणस्य कथ 

न॒ विरोचघ भ । सन्नायोगः सत्त योगख स्वेवस्तुभिः 

सांप्रतायामेव भवति सामान्य च निरश्रमेकमभ्युपगम्यते । 

ततः क्थ न पर्वापरतो व्याहति ई । समव्रायो नित्य 

एकसखभावश्े्यते सवे समवायिभि" सवन्धञ्च नेयत्येन जाय- 

मानोऽनेकखभावतायासेव भवति । तथा च पूर्वापरविरोधः 

सुबोधः ७ । श्रयेवत्ममाणमित्यत्रां खहकारौ यस्य तद यं- 

वद्ममाणमित्यभिधाय यो गिप्रत्य्मतोताद्ययेतिषयममिदधानख्य 

पूर्वापर विरोधः स्यात्, अतोतादे सहकारिलायोगात् ठ 

तथा स्मृतिगेहोतयाडहिल्ेन न प्रमाणमिग्यते, अरनयंजन्यलेन 

वा॒ग्टहोतय्राहित्वेन स्मतिरप्रामण्छे धारावादिज्ञानानामपि 

स्हौतयाहिलनाप्रामाण्यप्रसद्गः। न च धारावादिज्ञाना- 

नामप्रामाण्यं नेयायिकवेभेषिकेः खोक्रिंयते, शननयंजन्यत्वेन 

तु सखृतेरपरामाण्छेऽतौ तानागतादिविषयस्या्यनथजन्यलेना पामा 
भवेत्, वचिकालविषय चातुमान शब्दवदिव्यते, धूमेन दह 

वतमानोऽभ्निरलमोयते मेघोननत्या भविश्न्तौ टष्िनैदौ - 

15 

20 



९ 

10 

15 

२९० धडदशरेनससुदय यट}क । 

पूरेए च रैव तेति, तदेव धारावादिन्ञानैरलुभानेन इ 

स्मृतेः सादृश्ये सत्यपि यत्सपुतेरप्रामाण्छ घारावादिन्ञानादौनां 
च प्रामाण्यमिग्यते स पूर्वापरविरोधः < । दैश्वरस्य सर्वार्थ 

विषयं प्रत्यक्त ¡कमिद्धियायंखनिकषेनिरपेच्षमिश्यत श्राहो- 

खिदिन्दरियायेसनिकर्षत्यन्नम् ज्ञानव्यपदे श्यमित्यच सुते सनि- 

कर्षोपादान निरर्थक भवेत्, ईै्रप्रत्यक्षषनिकषं विनापि 

भावात् । अयेश्वर परत्य चमिद्धियाथेसनिकर्षोत्पन्नमेवाभिप्रेयत 

दृति चेत् । उच्यते। न हौश्वरख्बस्विमनसो ऽणएपरि- 

माएलाद्युगपत्सवर्थिः सयोगो भवेत् । ततश्चैकमथे स चदा 
वेत्ति तदा नापरान् सतोऽपर्थान् , ततोऽसमदादिवन्न तस्य 

कदापि सवेन्ञता, युगपस्सनिकर्षासुभवेन सर्वार्थानां युगपद- 
वेदनात् । रय सर्वार्थानां क्रमेण स्वेद्नात् सवेन्ञ दति चेत्। 

न, बहना कालेन सर्वायथंसवेदनस्य खण्डपर शाविवास्मदा- 

दिव्वपि सभवान्तेऽपि सवेज्ञाः प्रसजेयुः । अपि च । श्रतोता- 
नागतानामर्थाना विनष्टानुत्यनलादेव मनसा सनिकर्षो न 

भवेत्, सतामेव शयो गसखभवात्तेषा च तदानोमस्वात् ! तत 

कथय महेश्वरस्य ज्ञानमततानागताथंयारक स्यात् । सर्वाथे- 

ग्राहक च तज्ज्ञानमिष्यते । ततः पूर्वापरो विरोधः सुबोधः । एव 

योगिनामपि सर्वाथेसबेद्न दुधेरविरोधरुद्मववो ध्यम् ९ ° । 

कायद्रषये 'प्रागुत्यन्ने सुति तस्य रूप पञ्चा दुत्यद्यते निराश्रय 
र्पस्य गुणएतात्मागनुत्यादेनेति पूवैसुक्ता पञ्चच कायेद्रये 

विनष्टे सति तदरूपं विनश्यतोत्युच्मान पूर्वापर विरुद्ध भवेत्, 



५. 

यतोऽच रूप कायं विनष्टे सति निराश्रय सित सत् 
पश्चादिनण्येदिति ११॥ 

साख्यस्य तेव खवचन विरोध" ¦ प्रहृतिर्मित्ैका निरवयवा 
निश्ियाव्यक्ता चेव्यते। सेवानित्यादिभि्म॑हदादि विकार. 

परिणमत दृति चाभि्ोयते । नच्च पूर्वापरतोऽसबद्धम १। 

र्थाध्यवसायस्य बुद्धिखापारलाच्वेतना विषयपरिच्छदरहितायं 

न बुध्यत दल्येतत्छवेलोकग्रतौतिविर्द्धम् २) वृद्धिमहदाख्या 
जडा न किमपि चेतयत इत्यपि खपरप्रतोतिविर्द्धं ₹। 

प्राकाश्रादिश्तपञ्चक खरादितन््ाेभ्य सु्छसन्तेभ्य उत्यन्न 

यदुच्यते तदपि नित्येकान्तवादे पूर्वापर विरद्ध कथय 
श्रद्धेयम् ४ । यथा युरूषस्य कूटस्नित्यतलान्न विक्ृतिभंवति नापि 

बन्धमोकौ, तया प्रृतेरपि न ते सभवन्ति कूटसखनित्यलादेव । 

कररस्थनित्य॒चेकसभावमियते । ततो ये प्रकृतिर्विंरुति- 

बन्पमोच्तौ चाभ्युपगम्बन्ते परैः, ते नित्यल च परस्पर- 

विर्द्धानि ॥ 

मोमांसकस्य युनरेव खमतविरोध । न हिंस्यात्सवे्रता- 

नौति न वै हिखो भवेदिति चाभिधाय मदोक्तं वा महाज 

वा ओचरियाय प्रकल्पयेदिति जल्पतो वेदस्य कथं न पूर्वापर- 

विरोधः ९। तथा न हिस्थात्छवेश्तानोति प्रथमसुक्ता 

पञ्चात्तदागमे परटितमेवम् । । 

षट्शतानि नियुच्यन्ते पशनां मध्यमेहनि । 

श्श्वमेधस्य वचनाच्यूनानि पश्मिस्तिभिः ॥ 

नमतम्, २२६१ 

15 
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२९२ षडदशंनसमुचय सटीक । 

तथा “ अघ्नौर्षामोय पशुमालभेत ” ` सक्तदश्र प्राजापत्या 

त्यश्नालभेत दृत्यादि वचनानि कथमिव न पएर्वापरविरोध- 

मनुरुष्वन्ते ₹ । तथायृतभाषण प्रथम निषिध्य पञ्चादूत 
ब्राह्मणायेऽनुतं वरूयादित्यादि ) तथा । 

5 न नमेयुक्त वचन हिनस्ति 

न स््लौषु राजन्न विवाहकाले | 

प्राणात्यये सवधनापहारे 

पञ्चानुृतान्याह्ृरपातकानि ॥ रे ॥ 

तथाद् त्ताद्ानमनेकधा निरस्य पश्चादुक्रम् । यद्यपि ब्राह्मणे 

10 टेन परकोयमादत्त ङलेन वा, तयापि तख नादत्तादान, 

यत. सर्वैभिद् ब्राह्मणेभ्यो दत्त ब्राह्णणना तु दौबेल्याहृषला. 

परिभुञ्नते । तस्मादपददरन् ब्राह्मणः खमादत्ते खमेव जद्यणो 

भुक्त । खं वस्ते ख ददातोति ४ । तथापुचस्य गतिर्नास्तौति 

लपिचवोक्रम् । 

15 अनेकानि सदसि कुमारन्रद्मचारिणएम् । 

दिवगतानि विप्राणमङक्षला कुलखततिम ॥ इत्याटि॥ 

तया । 

न मांसभच्णे दोषो न मदे न च मेथुने । 
प्रहत्तिरेषा श्चूताना निद्तिसतु महाफला ॥ 

20 इति समतिगते श्लोके, यदि प्रदत्तिनिदोषा, तदा कथ 

ततो निदटत्तिस्ु महाफलेति व्याहतन्नेतत् ६ । वेद्विदितादिषा 

धमंहेतुरित्यच प्रकट एव खवचनविरोध. । तयादि। धमे 



जनमतम् । ६२ 

हेत्द्धिखा कथ, हिसा च्दधुरमदेत्ः कथम् । न हि भवति 

माता च वन्धा चेति धमै च लक्षणमिद भयते | 

श्रूयतां ध्मशवेख भ्रुवा चेवावघायैताम । 

अत्न प्रतिक्रूलानि परेष्ठा न समाचरेत् । ९ । 

द्त्यादि 

च्रविर्मागेप्रपरवदान्तवादिभिग॑रिता चेय हिसा । 

च्रन्धे तमसि मन्नाम पषटमिचं यजामडे । 

हिखा नाम भवेद्धर्मो न शतो न भविथ्ति।॥दति॥ ७ 

तथा भवान्तर प्राघ्राना हत्ये च आद्धादि विधान तंदष्य- 

विचारितरमणौयम् ¦ तथा च तचूयिन. पठन्ति । 

श्टतानामपि जन्त्ना श्राद्ध चेत्त्िकारणएम 

तन्निर्वाणप्रदो पस्य सेह मवधेयेच्छिखाम् ॥ इति ॥ ८ | 

एवमन्यान्यपि पुराणोक्तानि पूवापर विर्द्धानि सदे हसभमु- 

चयशास्त्ाद चावतारं वक्तयानि। तथा नित्यपरो चज्ञानवादिनो 
भटाः खात्मनि क्रिंयाविरोघाज्ज्ञान खाप्रकाश्कमभ्यपगच्छन्तः 

प्रदौपस्य पर प्रकाश्रकमनङ्गौकरुवन्तश्च कथ स्ूता्थंभाषिणएः । 

तया ब्रह्माद्रैतवादिनोऽविद्याविवेकेन सन््रा्च प्रत्यच्ात्मति- 

यन्तोऽपि न निषेधक प्रत्यच्मिति ब्रुवाणाः कथ न विरद्ध- 

वादिनः, श्रविद्यानिरासेन सन्माचस्य यहणात् < । तया पूर्वो 

तरमोमासावादिनः कथमपि देवमनद्गोङ्कुर्गण चपि सवऽपि 

नह्विष्णुमदेश्वरा दौ न्देवाग्पूजयन्तो ध्यायन्तो वा ॒दृश्न्ते । 

तदपि पूर्वापरविरद्धम् ९१० इत्यादि ॥ 

20 



२६४ घडदर््र॑नसमुशय सटीक । 

€ष् 

1; 

20 

अथवा ये ये बौद्धादिद्भनेषु सयादादाभ्यपगमा प्रात्तोन- 

श्लोकव्याख्यायां प्रदश्चिता, ते सवंऽपि पूर्वापरविरद्धतथाचापि 
स्वैद्रनेषु यथास्व ॒दग्रेयितवया , यलो बौद्धादय उक्तप्रकारेण 

स्यादाद सखोक्वेन्तोऽपि तन्निरासाय च युक्तौ" स्फोरयन्त 

पूर्वापर विस्द्धवादिन कथ न भवेयु" । कियन्तो वा दधिमाष- 

भोजनात्छष्णा विविच्यन्त इत्युपरम्यते ॥ चावाकस्तु वराक 

त्ात्मतदाितधर्माधमनिकान्तस्र्गापवर्गादिक सवे कुग्रदि- 
लतयेवाप्रतिपद्यमानोऽवन्नो पत॒ एव कतव्य, न पुनस्त 

परत्यनेकान्ताभ्य पगमोपन्यासेन प्र्वापरोक्तविरोधप्रकाश्रनेन वा 

किमपि प्रयोजनं, सर्वस्य तदुक्कस्य मवेलोकशास्ते सह 
विरद्भलात् । मतभ्यो श्वतेभ्योमूर्तदेतान्योत्पादस्य विरुडला- 

तेभ्य उत्यद्यमानच्यान्यत ्रागच्छतो वा चेतन्यस्या- 

द् भेनादात्मवचचैतन्यस्यायैन्धियकप्रत्यचाविषयलादित्यादि, तदेव 

बौद्धादौनामन्येषा सर्वषामागमा प्रत्युत खगप्रणदधणा ममवेन्ञलसेव 

साधयन्ति, न पुनः सवैज्ञमूलता, पूर्वापर विरद थवचनोपे- 

तलात् । जैनमत तु सवं पूर्वापरषिरोधाभावात्छस्य सवज 

मूलतामेवषेदयतोति सितम् ॥ 

श्रयालुक्तमपि किमपि लिख्यते । प्राप्यकारौष्छेवे द्िया- 

एौति कणभक्ता्षपादमो मासकसांख्या' समास्यान्ति । चक 

श्रोयेलरापि तयेति ताथागताः । चचवे्जानो ति स्यादादाव- 

दातद्वदयाः ॥ श्वताम्बराण संमतिनंयचक्रवाल' स्यादादरन्ना- 

करो रन्नाकरावतारिका तलाः प्रमाणएवाल्तिकि प्रमाण- 

#। 



जेनमतम | ॥६। {9 [ 

मोमांसा न्यायावलागोऽनेकान्तजययपताकानेकान्तप्रवेश्यो धमे- 

सग्रह प्रमेयरन्कोग्रसेत्येवमाद्योऽने7े ल्नैयन्धा ) 

दिगम्बराणण तु प्रमेथकमनलमातेर्डो न्यायङ्कुसुढचन्र 

च्राप्रपरीचाष्टसहखो) सिद्भान्दतसागः न्यारतिनिष्यरौकय 

चेत्यादय. ॥ 

दलति श्रौतपामणखनभ्योगणदिनमखियदेदछन्दश्ुरि पड पन्ीप- 

जोविग्रौगण्रन्नष्टरि विर दिताया तकरदग्ण्डोप्टिनाख- प्रद्दणन- 

समुचचयटौकाया जेनमतखदूप्नि<यो नाम चतुरयोऽधिकार ॥ 

11 

34 



रद् सद ग्रनसमुदय सटौक । 

पञ्चमो ऽधिकारः ¦ 
~~~ 

श्रय वेग्रेषिकमतविवच्या प्राह । 

देवताविषयो भेदो नालि नैयायिकैः समम् । 
वैगरेषिकाणां तत्वे तु विद्यतेऽसौ निदश्यंते ॥ ५९। 

शरस्य लिङ्गवेष।चारदिवादि मैयायिकाप्रस्तावे प्रसङ्गेन प्रागेव 

5 प्रोचानम् । मुनिविश्रेषस्य कापोतौ इत्तिमनुष्ठितवतो रथ्यानिप- 

तितांखण्डलकणनादायाद्ाय छतादारखाद्ारनिभिनत्तात्कणद 

दूति शन्ञाजनिं। तस्य कणएणदस्य सुने: पुर शिषेनो लृकष्पेण मत- 

मेत्मक्षाशितम् । तत श्रोलुक्यं प्रोच्यते । पश्टुपतिभक्तलेन पाश- 

पत प्रोच्यते । कणादस्य जशिग्यलेन वैशेषिकाः काणाद्ा भण्यन्ते। 

10 श्राचायेष्य च प्रागभिधानीपरिकर इति नाम समान्नायते॥ 

अथ प्रस्तुत प्रस्यते । देव एव देवता । तदिषयो भेदो 

द्ेषिकाणएा नेयायिकैः खम नास्ति। एतेन यादृजिशेषण 

ईरो देवो नेयायिकरैरभिपरेत", तादुजिगशरेषण सएव वेशेषि- 

काणाम देव इत्ययं । तचे तु तत्वविषये पुनर्विंद्यते भेद' । 
15 तक्वविषयो भेदो निदण्येते प्रदश्वेते । तमेवाह । 

द्रव्ये गुणस्तथा कमं सामान्यं च चतुथेकम् । 
विशेषसमवाथो च तक्षद तु तन्मते ॥ & ° ॥ 
द प्रथम त्च, गुणो दितौयम् । तथाशब्दो भेदान्तर- 

चने । कमे ठतौय, सामान्य च चतूरध॑मेव चतुथेकम् । खाये 



वे ए्धिकमतम् | २६७ 

कप्रत्यय । विगेषसमवाय च पञ्चमषषे त्ते । उभयत चकारौ 

समुचवयार्थो । तुगरनदस्यावधारणणथेले तच्चषद्भमेव नान्दूना धिक 
षडेव पदाथा दत्यथः । तन्ते बैगर षिकमते । अच पदा्थंषट 

द्रयाणि रणञ केचिन्नित्या एव केचिच्वनित्याः, कर्मानित्यमेव, 

सामान्यविभ्रेषसमवायस्तु नित्या एवेति ¦ केचित्व॑भाव सत्रम 

पद्ायमाह' ॥ 

रय द्रव्यभेदानादह। 

तच द्रव्यं नवधा भ्रूजलतेजोनिनान्तरिषाणि । 

कालदिगात्ममनांसि च गुणः पुनः पच्चविं शतिधा ॥६१॥ 
(क (त = अ, 

तच्च तेषु षट्सु पदाचषु द्रव्यं नवधा ¦ वयवच्छंदफल 10 

वाक्यमिति न्यायानव्धेव न तु न्यृनाधिकप्रकारम् | श्रच 

द्रथमिति जात्यपेचसेकवचनम् । एवं प्रागयं च ज्ञेयम् । ततो 

नैव द्रव्यालौत्यथेः । एतेन च्छायातमसौ श्रलोकामावषूप- 

वान्न द्रव्ये भवत दल्यक्तम् । श. प्रथिवौ काटिन्यलच्तणा शटत्पा- 

षाणएवनस्प्रतिरूपा । जलमाप', तच सरित्समुद्रकरकादिगतम् 

तेजोऽभिः, तच्च चतुर्धा, भौम काष्ठन्धनप्रभव, दिव्य सयेवि- 

चुदादिज, ्राहारपरिणएणमहेतुरौ दय, श्राकारज च सुवर्णादि । 

श्रनिलो वायु" । एतानि चल्ायनेकविधानि । अन्तरित 

माकाश्र, तच्चेक नित्यमभूतं विशु च द्रव्यम् ¦ विशब्देन 

विश्रव्धापकम् । इद् च शब्देन लिङ्गनावगम्यते, च्राकाश्- 
गुणएल्वाच्छब्दस्य । दन्द शजलतेजो निलान्तरिचाणि ¦ कालः 

कम नद् 

20 
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परायरव्यतिकरयौ गपा चौ गपद्यवचिर क्िप्रतयलिङ्गो द्रयम । 

तथयष्डि । पर पितापर एचो चुगपद्युमपदा चिर चिप्र त 

करिव्यते वेति यत्परापरादिज्ञान तद्ादि कियाद्रथव्यति- 

शिक्रपदाथंनिबन्धन, तत्पत्ययविलच्एत्वात्, चटा दि प्रत्ययञत् । 

योऽस्य देहु स॒ णारिग्ात्काल, स चैको नित्थोऽमू्तो 

विशुद्ध च। दिमपि द्रव्यसेका नित्यामृरतां विसुख । भूत्व 

हि द्रषेषु मूतं द्रयमवधिज्ञनेदमस्ात्यूवण द्। चरेन पञ्िमे- 

नोत्तरेए पूरव॑द्लिरेन दङ्िषणापरेणापरोत्तरेणोत्तरपूर्वणध- 

म्तादुपरिष्ठादित्यमौ दग्रप्त्यया यतो भवन्ति, स दिगिति। 

एतदछाश्ेकलेऽपि प्र॑च्यादिभेदेन नानाव कार्यविग्रेषाह्ावखि- 

तम । श्रात्धा जौवोऽनेको लिव्य.ऽमूर्तोी विभूद्रैव्य च मन- 

चित्त, तच्च नित्य द्रवमणमानमनेकम ्रदकचारि प्रतिश्रौर- 

सेक च । युगपज्छानालुत्पत्तिभनसो लिङ्गम् । श्रात्मनो हि 

सवेगतलादवुगपद नेकेद्धिखायेसनिधाने सत्यपि क्रमेखेव ज्ञानो- 

त्यत्यपलम्भादनुमौयते । ब्राह्मे द्दियाथेसनिक्षम्टो व्यतिरिक्त 

कारणान्तर मनोऽस्तौ ति, यम्ब सनिधानाज्ज्ञानानासुत्यत्तिर- 

संनिधानाचानुत्यत्तिरिति । तश्च च मनखो ग्टतशरोरान्निगे- 

तच्य स्टतश्ररौरपरत्यासन्नमदृष्टवश(दुपजातक्रिचैरणए भिद्म॑णकादि- 
करसे एर व्मतिखुच्छमनुपलस्थियोग्य शरीर सक्रभ्यैव खर्गादौ 

गतश्च खरगादयुपभोग्यशसरेण सबन्धो भवति । केवलस्य सेताव- 

टूरगतिनं श्यात् । तच्च मर णएजन््नो रान्तराल गत शरोर मनस' 

खगेनारकादिदेग् पतिवहनधभेकलाद्ातिवादिकमित्यच्यते । 
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ततो इन्दे कालद्गाल्ममामि। च समुच्चये । तच उभ्व्ाप- 

स्तजो वायु रिनतच्तु रट द्रष्य प्रत्येक नित्यानित्यभ्गद्द्प्रका- 

रम । तच परऽएरूप निन्य सढ कारष्वन्नित्य मिनि क्चनात् । 

तदारब्ध त् इुणकादिकायंद्रव्यसनित्यम् ¦ आरआाकाश्रादिक 

[8 नित्यमेव, अनूत्यल्तिमच्मत् एषा च द्रव्यला{भसवन्धाटूव्य- 

खूपता द्रव्यलाभिमवन्धश्च द्रयलेसामान्योपलचित समवाय । 

तत्छमवेत वा सामान्यम् ¦ एतद द्व्यत्ाभिम्बन्धाटिकमित- 

रेभ्य गुणादिभ्यो वयवच्छटकमेषः लच्णम् । एव पएथिव्यादि- 

भेदानामपि पाषाणाद)।ना प्रथिदौलाभिस्वन्धादिक लक्तण- 

नितरम्योऽवादिभ्यो भेदव्यवहार दृतुद्रव्यलसः ¦ अअरभेद्वता 10 

लाकाश्रकालदिग्द्रव्याएणमनादितच्छन्दवाच्यता द्रष्टव्या ¦ दद 

च नवविधमपि द्र्य सामान्यतो देघा, श्रदरय द्रव्य अनेक- 

द्रव्य च दव्यम् ¦ तच्ाद्रव्यमाकाशकालटिगात्मनः परमाणव 

कारणद्व्यानारब्धैलात् । चअनेकद्रव्य तु इणकादिखकन्धाः । 

तच च द्वाभ्या परमाणभ्या कायंद्रव्य श्रारश्वेऽणरिति व्यपदेशः, 15 

परमाण॒द्रयारब्धस्य ्णकस्यापरमाणुलात् । चिचहरे परमाणए- ˆ 

भिरारशस्यापि कायद्रव्यस्याएपरिमा णतेव स्यात्, पर इणक- 

चपदेशो न स्यात् । चिभिश्च॑एकैश्चतुभिर्वारधे अलकमिति 
व्यपदेशः, न तु दाभ्या इ्ुणकाभ्यामारष्धे, दाभ्यामारन्दस्य 

द्यपलस्थिनिमित्त महत्व न स्यात् । णुकं च द्रवयसुपलस्थि- 20 

योग्यमिथ्यते । ततख्ापरारयत्े ऽपरापरद्रव्योत्पस्तिज्ञया ॥ 

गण. पुनः पश्चविश्रति्ा खष्टेम् ॥ 
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गुणस्य पञ्च विग्र तिविधलमेवाड । 

स्पशेरसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । 
परिमाणं च एथक्तं तथा परत्वापरत्वे च ॥ ६२॥ 
बदिः सुखदुःखेच्छाधर्मा धम प्रयनसंस्काराः । 
देषः सेगुरुत्े द्रवत्ववेगो गुणा रते ॥ ६३ ॥ 

युग्मम् ॥ स्पशंस्लमिच्धिग्राह्य एयियुद् कंञ्चलनपवन- 

त्ति १९) रसो रषनेन्धियग्राह्य प्रयिद्यद्कटत्तिः २। 

चचुर्राह्य रूप ए थिब्युद कञ्वलनटत्ति । तच्च कूप जलपरमाणषु 

तेज'परमाणएषु वायुपरमाणषु च नित्य, पायिंवपरमाणष्ूपशय 

चश्रिरुयोगो विनाश्रक ' स्वकार्येषु च कारणर्ूपपूर्वक र्प- 

मुत्पद्यते, उत्यननेषु हि एका दि कायघु पश्चात्तञ रूपोत्पत्तिः, 

निराश्रयस्य कायेरूपस्वानुत्यादात् ¦ तथा कायेरूपविनाशस्या- 

श्रयविनाश्र एव हतुः । प्रवे हि का्॑द्रव्यस्य नागर, तदनु च 

रूपस्य, श्राश्टभावाच कमस्वाग्रहणएमिति रे । गन्धो घ्राणग्राह्यः 

एथिवोदत्तिः, स्पशरदिश्च गणत्वे सति लगिद्धियग्राह्यादिक 

लदएभितरव्यवच्छदकम् ४ । शब्दः ओओकेट्िययाद्यो गगन- 

दरत्ति. चणिकश्च ¡ ओचेद्िय चाकाशात्मकम् । अयाकाग 

निरवयव ददमात्मोय ओचमिद् च परकौयमिति विभाग 

कथमिति चेत् । उच्यते । यदौ यघर्माधर्माभिसुक्लतकणश्षवु- , 

चयवर्द्ध यन्धभस्तन्तस्य ओओचभिति विभाग' | त एव नासि- 

कादिरनरान्तरेण न शब्दोपलम्भः सजायते । तत्कणंशष्कलो- 
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विघातादहाधिर्यादिक च व्यवस्थाप्यत दति ५ । सख्या लेकादि- 

व्यवहार डेतुरेकत्वाटिल्लचणएण । सा पुनरेकद्रव्या चनेकद्रव्या च । 

तचैकससख्येकद्रग्या, अनेकस्ख्या तु दिलादिख्ख्या । तदेक 

द्व्याया' सखिलादिपरमाठादिगतरूपादोनामिव नित्यानित्य 

लनिषव्यत्तय । शनेकद्रवयायाग्छकल्भ्यो ऽनेकदिषयवुद्धिसहि- 

तेभ्यो निष्यन्नति' । भ्रपेक्ताबुद्धिविनाशाच्च विनाश्र' कचि्वाञ्य- 

विनाशादिति ईइ । प्रा्चिप्रविका दयप्रात्धिविभाग, अप्राप्धि- 

पर्विका च प्राञ्चि सयोग. एतौ उ द्रषयेषु यथाक्रम विभक्तमयुक्त- 
प्रत्ययद्ेद्ल । अन्यतरोभयकर्मजौ विभागसयोगे च यथाक्रमम् । 

८-७ । परिमाणव्यवदहार कार ए परिमाणम् । तच्चतुविधे, मदद 

टौघं ख च । तच महद्िविध, नित्यमनित्य च ¦! नित्य- 

माकाग्रकालदिगात्मखु परममदत्वम् । ्रनित्यं इणकादिषु 

द्रयेषु । श्रण्ठपि नित्याजित्यमेद्ाद्विविधम् । परमाएमन.सु 

पारिमाण्डल्यलचणए नित्यम् । ्रनित्य णक एव । बदराम- 

लकविंख्वादिषु क्रमेण यथोन्तर मद्वस्याएत्वस्य च व्यवहारो 

विभक्तौऽवसेध, त्र मलक दिषूभयस्छापि व्यवहारात् । एव- 

मियो समिद्यपेचथा इखल्द घैल्योभीक्रल सेयम् । ननु 

महद घेयोख्यएकादिषु वतेमानयोद्ंणके चाणलद्भस्देल्यो को 

विषश्च । मदत्छु दौ्धंमानौयता दौधषु महदानोयताभिति 

व्यवदहारभेदम्रतोतेरस्ति तयो परस्परतो भेदः | अणलद्रसख- 

लयोस्टु विशेषो योगिनां तद् शिनामध्यच्च एव < । सयुक्तमपि 

द्य खदण्णदचेद एयगिति प्रत्ययोद्खियते, तदपोद्धारव्यवदहार- 

10 

20 
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कारण प्रयक्लाम् १० ¦ इद् परभिदमपरमिति यतोऽभिधान- 
प्रत्ययौ भवत", तद्यथाक्रम परलमपरत च । दितयमयेत्, 
दिक्वत कालकृत च । तत्र दिक्क॑तखेत्थभत्यत्तिः । एका 

दिशि सितयोरेकस्य द्षरपे्या सन्निङ्ष्टमवधिदूवेतस्ना- 
दिप्रशृष्टस्य परेण दिकप्रदेगेन योगात्यरवमसुत्पद्यते, विप्रकृष्ट 

चावधिकलवेतस्मात्सन्निकष्टस्यापरेण दिकुप्रदेशेन योगादपरल- 

मुत्पद्यते । कालकृते लवसुत्यद्यते ¦ वतमान कालयोर नियत- 
दि्देश्रसयुक्रयोयवस्यविरयोमेष्ये धुवानमवधिङला विर 
कालौनस्य खबिरस्य परेण कालप्रदेशन यो गात्यर्लमसुत्पद्यते, 

सविर चदावधिशृाल्पकासमैनस्य यूवोऽपरेख काल्लप्रे ग्रेन 

योगाद् परत्वसुत्पद्यते । १९९१-२ बुद्धिज्ञानान्तरयाद्यम । 

सा दिविधा, विध्याविध्या च । तचाविष्या चतूुविधा सश्रयवि- 

पयैयानध्यवसायसखप्रल चण । विध्यापि चतुविंधा प्र्यक्तले्गि- 

कस्मत्याषंलक्तणा ¦ म्रत्यचलेद्गिके प्रमाणाधिकारे वयाख्यास्येते । 
अतौोतविषया तिः । सा च रख्हौतग्राददिवान्न प्रमाणम् । 

खषोणां वयासादौनामतोतादिष्वतोखियेष्वयेषु धर्मादिषु चत्प्रा- 

तिम तदा्षेम् ¦ तच्च प्ररूारेरर्पीणा, कदाचिदेव तु लोकि- 

काना, यथा कन्यका ज्वौति श्वौ मे ्रातामन्तेति दय 

मे कथयति” इति । आषे च प्रत्यकविगशेषः १३ । च्रनुग्रह- 

लवण सुखम् ९४ । आत्मन उपघातखभाव दुःख, तच्चामषे 

दुःखानुभवविच्छायतादहेतुः ११५ । खाथे पराथं चाप्राप्प्रायेन- 

मिच्छ । तस्याश्च कामोऽभिल्लाषो रागः संकल्पः कार्ष्य 
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वेराग्य वञ्चनेच्छा गढभाव्र इत्याढयौ मेदा ` ९ ई । कटंफल- 

दाय्यात्मगुण श्राह्ममनम म्योगज खकायविरोघौ धमाधम 

रूपतया भेदवान् परोचो दृष्टाख्यो गृण । तच धमे पुरुष- 

गृण कतुः प्रिवदितमोचेतुरतो छि यो ऽन्यरुखमविज्ञानवि- 

रोधी । अन्त्यस्येव सुखस्य सन्यग्विज्नानेन धमां नाश्यते, : 

च्रन्यसुखकाल यावत् धमंस्यावस्धानात् । म च पुरुषान्त रण- 

सयोग विग्रद्धाभिस्िजो वणाञखसिंखा प्रतनियतमाघननि 

मित्त । माधनानि ठ् श्ुतिष्टुतिविहितानि सामःन्यतीऽदिमा- 

द्भैनि, विभेषतस्तु ब्राह्मणाढौनः परयकष -अ्यजनाष्यनःदनि 

ज्ञातव्यानि १२८) अधर्म्मऽव्यान्दयुसः कल्(रद्ित. प्रत्यवाय 1, 

हेतुरतो द्धि योऽन्त्यदुःखमविज्ञानविरोधो १८ ¦ प्रयत्न उच्छाह । 

स च सुत्तावस्याया प्राणापानप्रेरक प्रवोधकरालेऽन्तःकमण- 

स्यद्धियन्तरप्राश्चिडेतुदिंतादितप्रात्निपरिदारोद्यमः श्सैर 

विधारकश्च १८ ¦ सकारो दधा, भावना खितिखखा पकस । 

भावनाख्य ्त्मगणे ज्ञानजो ज्ञानदेतुच दृष्टा नुग्देतसरतेष्वधेषु 1 

स्मतिप्रत्यभिज्ञानकार्यो नौ यमानसद्धाव' । खितिखापकस्वु मूति- 

मट्र्यगुणः। स च घनावयवख्निवेशविश्िष्ट खमाश्रय 

कालान्तरखायिनमन्ययाव्यवस्वितसयि प्रयन्नत पूतवद्ययावख्छित 

स्थापयतोति ख्ितिखापक उच्यते । इष्यते तालपचारे' 

प्र्ततरकालमबेष्टितख प्रसायेसुक्तस्य पुमस्तथेवावस्धान सरकार - 20 

वश्रात् । एव॒ धनु-्राखाष्रटङ्गदन्तादिषु अुग्रापवतितेषु च 

वस्वादिषु तख कार्य परिस्फ टमुपलभ्यते २० । प्रज्वलनात्सको 
चि, ॥ ॥ 

र) 



२७४ वडदप्रनसमुचय सटीक । 

देष यस्िन् सति परज्वल्ितमिवात्मान मन्यते ¦ द्रोह क्रोधो 

मन्यरच्षमामषे इति देषभेदा ९)। लेहोऽपा विशेषगुणः 

मग्रदषटजादिहेतु । अस्यापि गुरुत्रवत् नित्यानित्यल- 

निष्यत्तय' २२। गुर्त्व जलश्दम्यो" पतनकमंकारणएमप्रत्यच्म | 

; तस्यावादिपर माणषूपादिवत् नित्यानित्यलनिष्यत्तय ९>। 

दरबल स्यन्द्नकर्मकारण चिद्रयद्त्ति। तद्धा, सहज 

नेमित्तिक च सदहजमपा द्रवलम् । नैमित्तिक तु प्रयिकी- 

तेजसोरधचिमयोगज यथा सपिंष सुवणेचघ्रादेखा्िसयोगा- 

टूवलमुत्यद्यते २४ । वेगः एथिव्यप्तजोवायुमन सु मूतिंमट्खेषु 

10 प्रयनाभिघातविशेषापे्ात्कमेणः समुत्पद्यते नियतदिक्रिया- 

कायेप्रबन्यहेतुः स्यगेवटूव्यसंयोगविरोसौ च । तच शरी- 

रादि प्रयन्ना विश्॑तकर्मोत्पन्नवेगवशादिषोरपातरालेऽपततः स 

नियतदिद्कियाका्यंबग्धोन्नौ चमानखद्वाव । लोष्टाद्यभिघातो- 

त्यन्नकरमेत्पाद्यस्ह श्राखादौ वेगः । केचित्त मस्कारश्य 

15; चि विधस्य मेद्तया वेग प्राह्ृ. । तच्प्रते चतुविशतिरेव गुण. 

 श्ौर्योदायेकारुष्धदाचिष्योन्नत्यादौना च गुणानामेस्वेव प्रयन- 

युद्यादिषु गुरव्वन्त्ावान्नाधिक्यम् २५॥ 

सर्शादौना गुणाना सवषा गणलासिमंबन्धो द्भव्याितन 

निचियतल्मगु णवत च ¦ तथा स्यशेर सगन्धरूपपरला पर लद्रवल- 

20 स्तेहवेगा मूर्तगणण । बुद्धिसुखद्ुःखेच्छछाघर्माधमंप्रयनभावना- 

देषश्ब्दा श्रमूतेगुणा ) सस्यापरिमाणएष्ठयक्चस्यो गविभागा 

उभयगुणएण इत्यादि गुएविषय विग्रोषखष्टप स्वय समवसेयम् ॥ 



वैशधिकमतम् ` = 

अय कम्ब्याचिख्यासुराद । 

उत्घेपावक्ेपावाकृच्चनक प्रसारणं गमनम् । 

पञ्चविधं कमेतत्परापरे दे तु सामान्ये ॥ € ॥ 

उत्प ऊध्वं देपण सुभ्रलादेरूष्वेनयनसुल्छपण कमं 

त्यय । तददिपरौतो ऽवप ञघोनयनमित्ययेः । खजनोऽङ्ु- 

च्या दिद्रव्यस्य ङ्ुटिव्य्वकारण कर्माकरुञ्चनम् । सवाथ कम्रत्यय 

श्राक्ुञ्चनकम् ! येन वक्रो ऽवयब्यज॒॒सपद्यते तत्कम प्रसारणम् । 

यद्नियतदिग्दे मयोगदिभागकारण तद्गमनम् । च्रनियत- 

ग्रहणएन अरमणएपतनस्यन्दनरेचनादौनामपि गमन एवान्तभवि 

विभावनौय । पञ्चविधमेव कमं त्रियारूपमेतदनन्तरोक्तम् ॥ 

अय मामान्यसुच्यते । तुशब्दस्य व्यस्तसंबन्धात्सामन्ये तु इं 

परापरे परमपर च द्विविधं सामान्यमित्यये ॥ 

अय परापरे व्याख्याति | 

तच परं सत्तायं द्रव्यत्वाद्यपरमथ विशेषस्तु । 
निश्चयतो नित्यद्रव्यदत्तिरन्त्यो विनिदिष्टः ॥ ६५ 

तच तयो परापरयोमध्ये पर सामान्ट सत्ताख्यम् । दद 

सदिद सदित्यज्ुगताकारज्ञानकारण सत्तासामान्यमित्ययं । 

तच्च॒चिषु द्रवयणक्मसु पदार्थेषु सत्सदित्यनुटन्तिप्रत्ययस्येव 

कारणवात्सामान्यसेवोच्यते, न तु विशेषः अयापरसुच्यते 

“द्खत्वादि” ¦ द्रद्यल गुणत चापर खामान्यम् । तच नवसु 

द्रेषु द्र द्रव्यमितिव् दधिहेतुद्र्यलम् । एवं गणष गुणलनुद्धि- 

[प ५५८ 

20 
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1; 
# ॥ 

विधायि मुए कर्म॑सु च कभेतवुद्भिकारण कमलम् । तच 

द्रयवादिक खाश्रेषु दरव्यादिष्वनुद््तिप्रत्ययहेतूलातसामान्य- 

मघ्युच्यते, खाश्रयस्य च विजिातीेभ्यो गृणादिभ्यौ याडत्ति- 

प्रत्ययहेतुतया विग्रषौऽपुच्यते । ततोऽपर सामान्यमुभयरूपला 

सामान्यविग्रषस॑ज्ञा लभते -अपेक्ताभेदारदेकस्यापि सामान्य 

वरिशेषभावो न विश्ध्यते। एद प्रथिकीलश्यश्ेलोत्कपशतलचट- 

लादौनामष्यनुदन्तिेतुलात्छामान्यविशेषभाव सिद्ध इति । अचर 

सत्तायोगात्सत्व यदिखते तद्रव्यगुएकमेखेव न पुनराकाश्रादिपु, 

अकाग्रकालदिचत दि वस्दुखूपमेवास्तिल स्वौ क्रियते व्यक्ते 

क्यादिकारणे । तथा चोदयन । 

व्क्तरभेदस्तुल्यल सुकरोऽयानवखिति । 

रूपहानिरसवन्धो जातिबाघधकमसग्रह. ॥ १ ॥ 

रस्य व्याख्या । वयक्रेरमेद एकमनेकवति सामान्यम् । 

आका वयक्तरभेदान्न जातिलम् ? । प्रथिषौले जातौ यदि 

श्रभिलसुच्यते, तदा ठुल्यतलम् २ । परमाणु जातिलेश्गौक्चते 

पार्थिंवाष्यतेजसुवायवौयलयोगात्छकर ३! सामान्ये यदि 

साभान्यमङ्गो क्रियते, तद मूलक्ितिकारिण्णे श्रनवस्िति" ४ । 

विग्रेषेषु यदि सामान्य खौज्रियते, तदा विषस्य रूपदहानि ५। 

यदि समवाये जातिलमङ्गो क्रियते, तदा सबन्धाभाव' । केन 

दि सवन्येन तच सन्ता सबन्ध्यते, समवायान्तराभावादिति ६ ॥ 

परे पुनः प्राहः । सामान्य चिविध, महासामान्य सत्ता- 

सामान्य सामान्यविग्रेषसामान्य च । तच महासामान्य षटखपि 
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पटार्यषु पदायंलवृद्धि कारि । सत्तासामान्यं चिपदांसिद्धवद्धि- 

विधायि। गमान्यविग्रेषखामान त्ु दइ्व्यलादि ॥ अन्ये लाचच्चते। 

चिपदाधेसत्कारी सन्ता, मामान्य द्रव्यलादि, सामान्यविश्ष 

प्रथिवौलाटिरिति। लच्णमेदादेतेषा सन्तादौना द्र्ग् णक- 

मभ्य पटार्यान्तररू सिद्धम । अ्रयेत्यानन्तयं ¦ विग्रषस्त॒ निश्च 

तस्तच्चद्रत्तित उव विनिर्दिंष्ट, न पुनधघेटपटकटादिरिव खव- 

हारतो विशेष" } तुग्रन्डोऽनन्तरोक्रमामान्यादम्यात्यन्तव्यादत्ति- 

वुद्धिडेतुलेन श्छ वेलन्लव्ध सूचयति ! यत एव निश्चयतो 

विशेष", तत एव नित्यद्रवयद्टत्तिरन्य दति । तच जित्यद्र येषु 

विनाशारम्भरद्ितेव्वाकाश्रकालदिगात्ममनसु ठत्ति्वैर्तन 

यस्य, स निव्यद्रव्यद्नन्ति' । तथा परमाणएनां जगदिनाश्ारम्भ- 

को टिश्वतत्वात् सुक्ताव्याना सुक्तमनसा च ससारपयेन्तरूपत्वा- 

दन्तलम् । अन्तु भवोऽन््यो विग्रेषो विनिर्दिष्टः प्रोक्त, 

अन्तेषु स्थितस्य विगरेषस्य स्ुटतरमालच्छमाणएतलात् ¦ उन्तिस्ु 

तस्य सर्वैद्धिन्नेव परमाण्वादौ नित्ये द्रखे विद्यत एव । अत 

एव नित्यद्र यदन्तिरन्य इत्युभयपदौपाद्ानम् । विशेषश्च द्र्य 

द्रव्य प्रत्येकेक एव वतेते नानेक, एकेनेव विशषण सा श्रयग्य 

व्याठतन्तिसिद्धेरनेक विग्रेषकन्पनावेयर्थ्यात् । सवैनित्यद्रवाण्या- 

शत्य पुनविंग्रेषाणणं बड्कत्वेऽपि जातावेकवचनम् 1 तथा च 

प्रशरस्तकार । अन्तेषु भवा अन्त्या, खाश्रयस्य विगरेषकत्वात् 

विशेषा", विनाश्रारम्भर हितेषु नित्यद् येव्वा का काल दि गात्म- 
न"सु प्रतिद्भयमेकश्रो वतमाना अन््यव्याढ़न्तिनुद्धिदेतव. यथा- 

15 

20) 
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ऋादादौनीं ि गवादि स्वश्वा दिश््दुच्याकृतिग ए क्रियावयवमयो ग- 

निभिन्ता प्रत्ययग्यादरत्तिदं्टा यथा गौ श्रटुक्त' भोत्रगति. पीन- 

ककुद्मान् महाघग्ट इति तथास्सदिशिष्टाना योगिनां नित्येषु 

तुच्याशचतिगणक्रियेषु परमाणषु मुक्तात्मन् सु चान्यनिभित्ता- 

सभवादेभ्यो निमित्तेभ्य प्रत्याधार् विलचणोऽय मिति म्रत्ययव्या- 

ट्तिरदैश्कालविप्रशष्टे च परमाणौ सख एवायमिति प्रत्यभिज्ञान 

च भवति तेजन्या विशेषा इति ॥ अन्ये तु नित्यद्र्खन्तयो 

इन्धा विषा दति सूचमेव व्या चक्चते  नित्यद्रथेष्वेव ठृन्तिरेव 

येषामिति शादघधारण वाक्यमेतत् ¦! नित्यद्रव्यटरत्तय इति 

पदमन्यपदस् विवर णमेतत् । तथा चोक्तम् । नित्यद्रयाणु- 

त्यत्तिविनाश्रयोरन्ते यवख्ितला दन्त शब्दवाच्यानि । तेषु भवा- 

स्तटृत्तयो विष्षा अन्त्या दत्याष्यायन्त दति । रमौ चात्यन्त- 

वादृत्तिहेतदो द्रव्यादिभ्यो वेलचण्यात्पदार्यान्तरम् ॥ 

चरथ समवाय खशूपतो निषूपयति । 

य इदायुतसिद्वानामाधाराषेयभ्रतभावानाम् । 
संबन्ध इह प्रत्ययद्ेतुः स हि भवति समवायः ॥&€। 

केचिद्धातुपारायणृतो यु अमिश्रणे दूति पठन्ति । तत 

एवायुतसिद्धानाभित्यादि वेगरेषिकौय्वे । चअयुतसिद्धानाम- 

एयकूसिद्धानामिति व्याख्यातम् । तया लोकेऽप्यभेदाभिधायौ 

युतश््द' प्रयुज्यमानो दृष्छते । दावपि भ्रातराबेतौ युतौ 
जातावित्यादि । ततोऽय मचा । “द” वरेगेषिकदभेने “च्युत 
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भिद्धानामघ्रयक्सिद्धाना तन्तुषु ममवेतपटवत् प्रथगाश्रयाना- 

मिति यावत् श्राधाराश्चाधेयाश्च आधाराध्या ते भवन्ति सर 

““्राचाराधेयष्धता?, ते च ते भावाश्चार्थाः, तेषा य. “सवन्ध 

इष प्रत्ययदहेत् " दह तन्तुषु पट इत्यादे" प्रत्यथस्ासाधारण 

[क कारण “स डि स एव् "मवति ममवाय.” सवन्ध । यतो इह 

तन्तुषु पट दह परद्रव्ये गुण्कमंरौ इद द्र्गणकमेसु सन्ता 

दूह द्रे दव्यल इद मणो गणल इद कर्मणि कभेल दद द्रव्ये 

व्वन्त्या विग्रेषा इत्यादि विगरेषप्रत्यय उत्पद्यते, स पञ्चभ्य पदाय- 

भ्योऽर्यान्तर समवाय दत्यथं म दैको विुनित्यश्च विज्ञेय ॥ 

तदेव षटपदायेखषूए प्ररूपितम् } मप्रति प्रमाणस्य 10 

सामान्यतो लकणमाख्यायते ¦ अर्या पललसिदेत् प्रमाणमिति । 

श्रस्यायमये ¡ अरव्यभिदाराटिविगश्रषणरि शिष्टार्योपलस्िजनि- 

का साममरौ तदेकदेशो दा बोध्यो वा ज्ञानप्रदौपादिः 

माधकतमलात््रमाणम् ¦ एतत्कायश्चता वा यथोक्तदिगरेषण- 

विशिष्टार्योपलस्ि प्रमाणस्य सखामान्यलचण, तया खकार णस्य 1; 

्रमाणाभासेभ्वो व्वच्छद्यमानलात् । इनद्दियजलल्िङ्धजलादि- 

विशेषणएविशेषिता सेवो पलि प्रमाणस्य विगेषलचएमिति ॥ 

श्रय प्रमाणसष्या प्राह । 

प्रमाणं च दिधामौषां प्रत्यष्टं लैङ्किकं तथ | 
वैगेषिकमतस्येष संक्षेपः परि कौर्तितः ॥ &७॥ 2 

च्रभोषा वैेपिकाणए प्रमाण दिधा दिविधम् । च' पुनर) 
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कथयमित्या इ “प्रत्यक । तयेति समुच्चये । लिङ्गाच्जात जैद्धिका 

च ¦ तच प्रत्यच्च धा रटैद्धिय योगजं च ¦ शेद्धिय घ्राणरस- 

नचचस्क् श्रो चमन खननिकषेजमसमदादौनां प्र्यकम् ¦! तदध, 

निविंकल्यक मविकन्यक च ! तच वस्ठुखरूप!ल)चनमाच निर्वि- 

कान्पकम् । नेच न सामान्यमाच गाति, भेदस्यापि प्रतिभा- 

मनात् , नायि खलक्तणमाच सामान्याकारस्यापि स्वेदनात् 

वयक्तचन्तर द परनेऽप्रतिरधानाच् , कि तु मामान्य विग्रेष चोभय- 

मपि ग्हाति । यदि परमद सामान्यमय विश्रेष दल्टेठ 

विविच्य न प्रत्येति, सामान्यविग्रेषस्वन्धिनोरनुटन्तिव्यारन्ति- 

धमेयोरयदणात् । मविकल्यक तु मामान्यविरषरट°ता विविच्य 

्रत्येति, वेखवन्तरे सममनुदन्तिव्याटरल्तिधर्मो प्रतिपद्यमानस्य - 

त्मन दन्दियद्रारेण तयाग्रतप्रतोल्युपपन्ते । योगजमदि प्रत्य 
दधा, युक्ताना प्रव्यक्त वियुक्ताना च । तच युक्ताना समाधिनै- 
काग्यमाजितानः चोगनघमैनलादन्द्.कररे श्ररीरादहिनिग- 

त्यातो दिया चस सयुक्त खति यदतौ द्िया्ंदभर॑न तचयक्ताना 

प्रत्यचम् । ये चाव्यन्तयीगभ्यासोचितधमातिष्यादसमाधि- 

्रातना अ्यतौद्धियमथे पश्न्ति, ते वियुक्ता । तेषामान्ममन 

दूद्दरियाथेसन्निकर्षाद् शकालख्भाव विप्रक ययाहक य त्म्त्यत 

तद्ियुक्राना प्रत्यचम् 1 एतच्चौत्कष्टयो गिनोऽवसेचः यो गिमाचस्य 

तद्स्भवार्दिति । पिस्तरस्व न्यायकन्दलीतो विज्ञेयः ' लेद्गि- 

कस्य युन खरूपभिदम् ! लिद्धदशनाद्यदव्यभिचारिलादि- 

विगरेषण ज्ञान तद्यत" परामभेन्नानोपलकितात्कार कसम् हाद्भवति 
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तत्ैङ्गिकमदुमानमिति यावन । तच्चैव भवति । श्रयेद्ं कां 

कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति लेङ़िकम् ¦ तच्र कायं 

कारणपूवकलेनौ पलम्भादुपलभ्यमान कारणस्य गमक यथयाब 

नदोपूरो दष्िकारख विशिष्टनद्भैप्ूरतलात् पूर्वापलब्धविशिष्ट- 

नदोपूरवत् » । कारणमपि का -जनकलवेन पूर्ेभुपलस्नैरुयल- 

भ्यमान कार्यस्य लिङ यया विश्िष्टसेघोन्नतिवषेकर्मणए' ₹ , 

तथा धमो ̀ सयोग उ ' सम्वायो चोष्एस्यर्णी वारिं 

तेजो गमयतौति ९ ! विरोध च चथाहिविस्पूजंनवििष्टौ 

नङ्लादेलिंड वन्द्या श्नैनाशवन्येनि ५}; “चच्येद् दूति 

तरे च कार्यादगार् फादार लिङनिद्भ्नायं छत न पुनरे- 
तावन्त्येव लिङ्गानतेल.वधारणाये, यत` कार्यादिव्यतिरिक्तान्यपि 

लिङ्गानि सन्ति, चथा चन््रौदय समभुद्रटद्धः कुमुद विकाश्रस्य 

च लिङ्ख न च चन््रोटयः समुद्रदद्धिङ्गुदविकाशौ च भिथ 

कायं कारण वा भवन्ति मिञिष्ठदिग्देशकालदयोगात्कलनोल- 

पचविस्तारलच्णानादयडद्धि विका शानां खखकारणेभ्य एवौ- 

त्पत्तेः । शरदि च जलस्य ेऽलखमगस्यो द्यस्य लिड मित्यादि 

तत्छवं “रूद्” इति पदेन चैतं विज्ञेयम् । चरस्य साध्यस्येद 

खमन्पौति ऊल्ा यद्यम्य दऽकान्भाद्यरिनाशत तत्तस्य लिङ्ख- 

मित्ये" । तत “च्रश्येद् › र ति दुदम्ट नाव्यापकतेति। विशषा- 

थिनात् न्यायकन्दलभै ६िले,कनौरा ' अष्दादौनां तू प्रमाण- 

नामनुमान एवान्तर्भावात् य न्दस्भैकाराभिप्रयेरुतप्ममाण- 

दितयमवोचद्ा चायैः। यमशिवस्त प्र्यङाुमानशान्दानि जोशि 
36 
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प्रमाणानि प्रोचिवान् ॥ उपद्र नाइ “वेशेषिकमतस्य" इत्यादि । 

र गेषिकमतस्यैषोऽनन्तरो क्तः सदप परिकीर्तितः कथितः ॥ 

अया चाष्यनुक्त किंचिद् च्यते। योमादिक नित्यम् । मरदौ- 

पादि किचत्काल्लावस्यायि । वुद्धिखुखादिक च चणिकम् | 

चेतन्यादयो रपादयश्च धर्माः) श्रात्मादैधेटादेशख्च धर्मिणो 

इत्यन्त व्यतिरिक्ता श्रपि खमवायसबन्धेन सबद्धाः। स च 

सम गयो नित्यः सदेगत एकश्च । सवेगत श्रात्मा । बुद्धिव- 

दु. खेच्छाघर्माधिमेप्रयन्नभावनास्यसस्कारदेषाणणं नवानामात्मवि- 
गेषगुणानासुच्छेदो मोः । परस्यर विभक्तौ सामान्यविग्ेषौ 

द्रयपर्थायौ च प्रमाएगोचरः । द्रव्यगुणादिषु षट्सु पदाषु 

सखरूपमत्वं वस्तुलनिबन्धन विद्यते । द्र्ग् णएकमेसु च सन्ता- 

सवन्धो वतते खामान्यविशेषखमवायेषु च घ नास्तीति ॥ 

षट्पदार्यो कणादङ्ता तङ्धाश्य प्रशरस्तकरङृत तद्ौका 

कन्दल श्रोधराचार्योया किरणावलौ त्रूदयनसद्गा वयोमम- 

तिर्योमभिवाचायेंविरचिता लौलावलोतकंः ओवत्साचार्योय 

श्राचेयतन्त्न चेत्यादयो वेशेषिकतकाः ॥ 

दूति ओरौतपागणएनभोगणएदिनमरिओोदेवसुन्दरखरिपदपश्मोप- 

जोविश्रोगुणएरनष्धरि रतायां तकर दस्यदौोपिकायां षड्दभेन- 

समुच्चयो काया वेग्रेषिकमतनिषंयो नामो पञ्चमोऽधिकारः॥ 

1॥ 

# 



षष्टोऽधिकारः । 
्ः न्क 

श्रय मौमांसकमत जेमिनौ यापराङ्य प्रोच्यते , जेमिनोया 

वेषे साख्या दवेकदण्डार्त्दिण्डा धातुरक्तवामसो ग्दगचर्मोप- 

वेश्रनाः कमण्डलधरा सुण्डशिरमः सन्यासिप्रतयो दिजः । 

तेषां वेद् एव गुरने पुनरन्यो वक्ता गरः । त एव सय तव 

सन्यस्त सन्यस्तमिति भाषन्ते ¦ यज्ञोपदौत च प्रच्य चिज॑ल 

पिवन्ति ॥ ते द्विधा एके याल्िकादयः पूवंमोमासावादिनः, 

अपरे द्तत्तरमौमांसावादिन. तच पृवंमोमांसावादिनः 

ककम विवजिंनो यजनादिषट्कमेकारिणे जद्मूविणणे गदस्था- 

ख्रमस्खिता शद्रान्नादिवजेका भवन्ति। ते च देधा भाट्भाः 

म्राभाकराञ्च षट्पञ्चप्रमाणएम्ररूपिएः। ये ठत्तरमौमासावादिनः, 

ते वेदान्तिनो ब्रद्धादेतमेव मन्यन्ते । “सरवैमेतदिदं ब्रह्य 

इति भाषन्ते प्रमाए च यया तथा वदन्ति । एक एवात्मा 

सवेश्ररौरेषु पलभ्यत दति जल्पन्ति । “एक एव डि ग्तात्मा ~. 

श्रते व्यवसितः 

एकधा बहधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत् » 

दति वचनात् । # 

““ पुरूष एवेद सवं यद्त यच्च भाव्यम् > । 

दति वचनाच्च । श्रात्मन्येव लय मुक्रिमाचच्ते न व्परां 

छत 
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कामपि सूक्ति मन्यन्ते ¦ ते च द्धिजा एव भगवन्ना ्घेयाखुतु- 

धामिपौयन्ते कुटो चर-बहद्ङ दस-रमदख-भेदात् । तच्च 

चिदण्डौ श्श्चिखो ब्रह्मदो रहलत्यागौ यजमानपरिग्रहो 
सछत्युचगहे ऽश्नन् दुधा निवसन् क्रटौचर उच्यते कुटौ- 

चरतुल्यवेषो विग्रगेनेराष्यभिक्षाश्रनो विष्णजापपरो नदौ- 

नोरश्वायो वह्धदक. कथ्यते । ब्रह्मद्धनशिखाभ्या रदित" कषा- 

या्बरदण्डधारौ गरामे देगा नगरे च चिरा निवसन् विधू- 

मेषु विंगता्िषु दिप्रगेदेषु भिक्ता भुञ्नानस्तपः शोषित विग्रहो 

देगेषु भ्रमन् ₹हख ससुच्यते । रग एदोन्यन्न्नानशचातुरेप्येगेड- 
10 भोजो खेच्छया दण्टधार् णान दिग्नं गच्छन् शङिरोन- 

तायामनग्ननय्राहौ गेदानैकभ्गकत परमहस भमास्यायते । 

एतेषु चतुषु पर" परो “शकिः । एते ~ नवार ऽपि केवल- 

ब्रह्यादेतवाद्साधनंकव्यर निषि" उन्दाथयोः' रासायानेका युक्तो 
५. 4, ८५. ५, # 

स्फोरयन्तो ऽनि्वाच्छतक् य्या च्छदतिष्ठन्ते हया खण्डर्नतर्का- 

(७) । 

[क | क । दभियुक्तेरवसेयम् ! नाच्च तन्त वच्छते! दह तु सामान्येन 

गरास्लकार पवेमोमांसावादिमतमेव भिभरिषुरेठमाद । 

जञैमिनौयाः पुनः प्रः सवक्तादिविशेषणः। 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवत् ॥ &८॥ 

जेभिनोयास्तु ब्रुवते । सुवंज्गादौनि विगेषाणि यख स 
९५ सवेज्नादि विशेषण: सञ्ज्ञः मर्द वौतरागः ्च्छादिकतां 

चेत्यादि विगशरेषफवान् कोऽपि म्रायुक्तदगेनसमतदैवानामेकतरो 
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ऽपि दैवो देवत न विद्यते, यस्य रैवस्य वचो वदन मानं 

प्रमाण भवेत् । प्रथम तावदेव एव वक्ता न वतंते, कुतस्तस्म- 

एोतानि वचनानि सभवेयुरिनि भावः । तथाहि ! पुरुषो न 
सवेन्ञः, माचुषत्वात्, रथ्या पुरूषव्त् , च्य कि करायमाणसुरा- 

सुरसेयमानता चैलोक्यमावराज्यद्चकच्छ् चामरादि विग्रत्यन्य- 

यानुपपत्तिर स्ति सवेङ्ञे तिग़रष इति चेल ¦ न, मायादिभिरपि 

कौ तिपूनालिष्यभिरि दथजालवप = तस्मकरनात् । यदुक्तं लचू- 

थ्येनेव धमन्तभट्रेष 

देवागमनभोयानचामरादिविश्चतय । 

मायाविव्वपि दृश्यन्ते नातस्लमभि नो महान् ॥१॥ 

श्रय घयानादेरपि खुवणेमलस्य चार्छत्पुटपाकादिप्रक्रं 

यया 'विश्रौध्यमानस्डं निमंदल, एवमात्मनो ऽपि निरन्तर- 

ज्ञानाद्यभ्यासेन विगनमललात्सवेन्ञल कि न सुभवेदिति मति, 

तदपि न। चरभ्यासेन हि एएद्धेस्तारतम्यसेव भवेत्. न पुनः 

परम" प्रकषेः। न हि नरस्य खह्ननमभ्यासतस्तारतम्यवदप्युप- 

लभ्यमान सकललोक विषयसुपलभ्यते ¦ उक्त च। 

द श्दस्तान्तर व्योन्नो यो नामोत्सुत्य गच्छति | 

न योजनश्रत गन्त शक्तो (भ्यासश्रतेरपि ॥*॥ 

श्रय मा भन्माुषस्य स्वज्ञल, ब्रह्मविष्णमहेश्वरादौनां तु 

तद्वु । ते हि दैवाः, भवत्यपि तेष्वति शखसपत् । यत्कमारिलः। 

अरयापि दिखदेदलादद्यरिष्णुलहेश्वरा । 

काम भवन्तु खवंज्ञा. सावद्य मादुषस्य किम् ॥१॥ इति 

द 

15 

20) 
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तदपि न राग्डिषमूलनिगरदातुग्रदयस्तानां कामासेवनविह- 

सतानामरुभायमिदमेषामिति । न च प्रत्यचं तत्छाधक सबहु 

वन्तेमान च गद्यते चचुरादिनेति वचनात् | न चानुमान, 

्रत्यचदृष्ट एवार्थं तक्ृत्तेः। न चागमः, खवन्ञस्या सिद्धतेन 
तद्ागमस्यापि विवादासपदवात् । न चोपमान, तद्परस्यापि 

सवेन्ञस्याभावादेव । न चार्थापल्तिरपि, सवेज्ञसाधकस्यान्यया- 
नुपपन्नपद्ा्थेखया द शनात् । ततः प्रमाणएपच्चकाप्रटत्तरभावप्रमा- 
णगोचर एव सवेश्च. । प्रयोगञ्चाच । नासि सवेन्ञः, प्रत्यचादि- 

गो चरातिक्रान्तलात्, शग्रप्रटङ्गवदिति ॥ 

यदि न देवस्तदचनानि च न सन्ति, तहिं कुतो ऽतौ- 
द्धियायेन्ञानमित्याश्क्याह । 

तस्मादतोन्दियाथानां साश्शादुद्रष्ुरभावतः। 
नित्येभ्यो वेद्वाक्यभ्यो यथाथेत्वविनिश्चयः ॥ ६९ ॥ 

तस्मात्ततः कारणत् कुतो इतत दत्यादह । श्रतौद्धिया- 

नामिद्धियविषयातौतपद्ार्थानामात्मधर्माघमेकालखगंनरकप- 

रमाणप्रतोनां साचात्स्यष्टपरत्यचावबोधेन द्षुज्ञातुरभावतो 

ऽसद्धावाद्धेतोः । नित्येभ्यो प्रच्युता लुत्पन्न श्िरेकसभावेभ्यो ऽव- 
धारणख्येष्ट विषयलादेद वाक्येभ्य एव ययायंलविनिशयः । श्र्या- 

नामनतिक्रमेण यथायं, तस्य भावो यतायल यथावसितपदा- 

20 थत्र, तस्य विशेषण निश्चयो भवति । नित्यलेनापौरुषेयेभ्यो 

बेदवचनेभ्य एव यथयावदतौद्धियाद्ययैनज्ञान भवति, न पुनः 



जेमिनौयमतम् । २८७ 

सर्वन्ञप्रणोतागमादिग्यः, सरवज्ञालेनामेवाभावादिति भावः | 

याङ्क्ते । 

अतौदल्धियाण्णमर्थानां सचाटूष्टा न विद्यते। 

वव्वनेन हि नित्येन चः पश्यति ख पश्ति ॥१॥ 

नन्वपौरुषेयानां बेदाना कयम्॑परिन्नानमिति चेत्, 3 

श्रयवच्छिन्नादिसंप्रदायेनेति ॥ 

श्रयेतरेव दृढटयन्नाद । 

अत रव पुरा कार्यो वेदपाठः प्रयल्नतः | 
ततो धमस्य जिन्नासा कर्तव्या ध्मसाधनौ ॥ ७० ॥ 

श्रत एव सवन्नाद्यभावादेव पुरा पूरवे वेदपाठ खग्यजुः- 10 
सामायवेणां वेदानां पाठः प्रयन्नतः कार्य" । ततः कि कर्तय- 

मित्याह “ ततो धममस्य” इति ततो वेदपाठादनन्तर धर्मस 

जिन्ञाखा कतेव्या। धमौ द्यतोन्दरिय. , ततः स कौदुक्न 

प्रमार्न वा ज्ञायत इत्येवं ज्ञातुमिच्छा कायां, सा कौदृशे | 

धर्मसाधन धमेषाघनस्योपाय ॥ 15 

यतश्चैव ततस्तस्य निमित्त परौ निमित्त च नोदना। 

निमित्त डि डिकिषे जनक ग्रादक च। रच तु ग्रादक 

ज्ञेधम् । एतदैव विगेषिततर प्राद । 
#.। 

नोदनालश्षणो धर्मो नोदना तु कियां प्रति । 

प्रवर्तकं वचः प्राहः सःकामो ऽभिं यथा यजेत् ॥ ७१॥ =) 20 



२८८ षडदश्रंनसमुश्चय सट कः | 

नोदयन्ते प्रयन्ते अेय'साधकद्र यादिषु प्रबल्यन्ते जवा श्रन- 
येति नोदना वेदवचनङ्ता प्रररत्ययेः ¦ धमौ नोदनया लच्छति 

ज्ञायत इति नोदनालक्षण'। धनौ द्यत द्धियवेन नोदयेव 

लच्धते नान्येन प्रमाणेन, प्रत्टक्वादभेना विद्यमानोपलम्भकलात्, 

£ धमेख तु कतेव्यतारूपवात्, कतेच्यतायाश्च निकालशन्यायंशूप- 

लात्, चिकालशटन्यका्यंरूपाथेविषय विन्नानोत्पादिका चोदनेति 

मोमांसाभ्यपगमात् । श्रय नोदनां व्याख्याति “गोदना तु क्रियां 

प्रति” इत्यादि) नोदना पुनः क्रियां इवनसवेश्रताहिसन- 

दानादिक्रिया प्रति प्रनतेक वचो बेद्वचन प्राहर्मोमांसका 

10 भाषन्ते | हवना दि क्रियाविषये यदिव प्रेरक वेदस्य वचनं सेव 

नोद्नेति भाव" । प्रवतंक तद्वचनमेव निदभ्नेन द्यति 

^ खःकामो ऽभिं यथा यज्ञेत् ” इति । यथेत्युपद् शेनाये' | 

खः खगौ कामो यख्य स ख'कामः खन्। अभि वद्किं यजे- 

्तपेयेत् ¦ चेद श्लोकबन्धानुलोग्येनेत्यसुपन्यम्तम् । अन्यया 

15 त्वेव भवति । अ्रभिहोच जङ्यात्खगेकाम इति प्रवतेकवचन- 

स्यो पलचणत्वात् ¦! निवतेकमयपि वेदवचम नोदना ज्ञेया, यथा 

“न द्दिस्याह्षवेश्वतानि ” इति । एवं न॒दे डस्लो भवेत् 

दत्याद्यपि | श्राभिनौदनाभिनीदिते यदि यथानोदन् येटरय- 

गुणकमभिया हव्नाद् प्रतते ज्वितते वा, तदा तेषां 

20 |द्रषयादौनां तस्याभो र फलस्वर्गादि फदसाधनयोग्यतेव धम इत्य- 

भिधौयते । एतेन वेरवचनेः प्रेरितो ऽपि अदि ने प्रवत्ते न 

जिवतेते वा विपरोतं वा प्रवतेते, तदा तस्य नरकाद्यनिष्ट- 



=, जमिनौखमतम् । २०६ 

फलसंखाचघनयोग्यतेद द्रयादिरुवन्धिनौ पापमि्युच्यत इत्यपि 
ज्ञापित द्रष्टव्यम् । दष्टानिष्टांसाघनयोग्यतालचणो धर्माधर्मा- 

विति डि मौमाख्काः । उक्तं च शावरे | 

य एव श्रेयस्करः सख एव धमंश्ब्देनोच्यते । 

श्रनेन दव्यादौनामिष्टायंसा घनयोग्यता घमः ॥ 5 

इति प्रतिपादित श्रवरखामिना | भट्धोऽपेतदेवाह | 

श्रेयो डि पुर्षप्रौतिः सा द्रदगणएकमंभिः । 

नोद् नालच्णेः साध्या तस्मादव्वेव धर्मता ॥ १॥ 

एषाम ल्ियकल्ऽपि न ताद्रुयेण धमता । 

शेय.साधनता देषा जित्य वेदान्मतौयते ॥ ९२ ॥ 10 
ताद्य च धमेल तस्मानेद्धियगो चर. ¦ इति ॥ 

अरय विगश्रेषलचणं प्रमाणएस्याभिधानोय, तच्च सामान्य- 

लचणाविनाग्तम् । ततः प्रयम प्रमाणस्य सामान्यलचण- 

मभिधोयते । च्रनधिगतार्याचिगन्ते प्रमाणमिति । अनधि- 

गतो ऽग्टद्यैतो योऽय वाद्यः स्तम्भादि तस्याधिगन्त् 15 

च्रादिक्येन सण्यादिव्यदासेन परिच्छंदकम् । श्रनधिगतार्या- 

धिगन्त प्रागज्ञाताथेपरिच्दक , समथ विभेषणे पादानाज्छ्यान 

विश्य लभ्यते , अग्छहोतायंग्राहक ज्ञान प्रमाणमित्ययः । 

अच “्नधिगतःः दति पद् धारागदिक्ञानानां गहौत- 

ग्रादिणणां प्रामाण्पराकरणा्ेम् । शश्रे" दति ग्रण स्वेदनं 20 

स्दमविद्ति न भवति, खात्मनिं क्रियातिरःधात्, किं तु 

नित्य परोचमेवेति ज्ञापनार्थम् ¦ तच परो ज्ञान भाटरमते 

37 
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कै 

ऽयप्राकव्छेफलानुमेय, भाट्प्रभाकरमते सबेदनाख्यफलानुमेय 

वा प्रतिपत्तयम् ॥ 

श्रय प्रमाणस्य विशेष विवचु' प्रथमं तन्नामानि 

तत्स्यां चाह । 

प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चोपमया सह । 
अर्थापत्तिरभावश्च षट् प्रमाणानि जैमिनेः ॥ ७२॥ 

€ 

प्रत्यच्चानुमान शब्दो पमानायापत्यभावलच्णानि षट् प्रमा- 

णानि जेमिनिमुने खमतानौत्यध्याहारः ! चकाराः ससुच- 

यार्याः । तचराद्यानि पञ्चेव प्रमाणनौति प्रभाकरोऽ भावस्य 

प्रत्यच्तरेव गाद्यतां मन्यमानो ऽ भिमन्यते । षडपि तानति 

भटर भाषते ॥ 

1 <> 

परथ प्रत्यस्य लचणएमा चष्ट 

तच प्रत्यक्षम्ाणां संप्रयोगे सतां सति । 

आत्मनो बुडिजन्मेन्यनुमानं लङ्गिकं पुनः ॥ ७२ । 

15 “तत्न दूति निर्धारणयेः। इयमच्राचरघटना । सतां 

सप्रयोगे सति आत्मनोऽच्ाणं वुद्धिजन्मप्रत्यच्चमिति । सोके 

तु बन्धानुल्येम्येन व्यस्तनिर्दशः । सतां विद्यमाना वसना 

सबन्धिनि प्रयोगे सबन्धे मति श्रात्मनो जोवश्येद्धियाणं यो 

यद्युत्यादः, तचत्यक्मिति । खता मित्यच खत इत्येकवचनेनेव / 
2 कष्वु, २, न्येवड-वचनामिघधा म् |. वह्नामप्ययानां 

खबन्धे इद्यस्य सयोगः कचन भवतोति ज्ञापनाथेम् । रच 



जे ^} चमतम् । २९१ 

जेमिनौय सुचरभिद “सप्रयोगे सति पुरुषस्येश्धियाण्णं बुद्धिजन्म 
तत्प्रत्यक्षं” इति । व्याख्या | सता विद्यमानेन वस्तुनेद्धियाणां 

संप्रयोगे सवन्धं मति पुरुषस्य यो ज्ञानोत्पाट, तत्रत्यम् । 

श्रयमच भाव ¦ यदिषय वि्ान तेनेवा्यैन स्प्रयोग दद्द्ियाणं 

प्रत्यच्त, प्रत्यचाभास लन्यखंप्रयोगज यथा मरुमरौविकादिसप्र- 

योगज जलादिक्ञानमिति । अ्रयवा सत्छप्रयोगजल विद्यमानो- 

पलम्भनलमुच्यते । तच सति विद्यमाने सम्यकूुग्रयोगोऽ यंचि- 

द्ियाणएा वापारो योग्यता वा, न दई नेयायिकाभ्ुपगत एव 

सयोगादिः । तस्िन्सति श्रष प्राम्बत् ¦। इतिशब्दः भ्रत्यच्त- 

लचणएषमाश्रिषचक' ॥ 

्रयातुमानं छच्यति पुनःग्रब्दस्य खस्तसबन्धात् । अनुमान 

पुनलेदङ्खिकम् लिङ्गाज्ज्ान लेद्धिकम । लिङ्गा लिङ्गिन्ञानमलुमा- 

नमित्यथेः । तचेद् मनु मानलच्णस्य सुचामाचसुक्म् । सपू 

वित्थं तल्नचणं ज्ञातसवबन्धसयैकदे द रैना दस न्निरृषटेऽयं वुद्धिर- 

नुमानमिति शावरमनुमानलचएम । व्याख्या । अवगतसाध्य- 

साधनाविनाभावम्बन्धस्य युस एकदेशस्य साधनस्य दग्नादस- 

सन्निृष्टे परो चेऽ बुद्धिद्ानमनुमानमिति ॥ 

श्रय श्रान्दमादह । 

शब्दं शश्वतवेदोत्यमुपमानं तु कौतितम् । 

10 

15 

प्रसिङाथस्य साधर्म्यादप्रसिडस्य साधनम् ॥ ७४ ॥ ९ 

शराश्वतोऽपौरुषेयलानिन्यो रो वेदः, तस्मादुत्दा उत्थान 



२९ घडद्रनसमु्थ' सकः । 
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यस्य, तच्छाश्रतवेदोत्यम् । श्र्यादेदश्ब्दजनितं ज्ञान शब्द् 

प्रमाणम् । अस्येद लच्णं “्ब्दन्ञानाःसन्निच्टेऽयं बुद्धिः 

प्राब् इति । श्रयं शब्दोऽस्थाथेखख दाचक दति यज्च्ञान 

तच्छन्दन्नानम् । तस्सादनन्तर शब्दे श्रुते ज्ञानादसननिषष्ट 

ऽ्रत्यकतेऽप्यय घटादौ बुद्धिरघान शाब्द प्रमाणम् । श्रब्दा प्रत 
वस्तुनि यजञ्ज्ञानसुदेति तच्छाब्दभित्ययेः । प्रच मति श्ब्दश्येद 

खरूपं प्रहप्यते । नित्या श्र'काश्वत्सवेगताश्च वर्णाः । ते च 

ताल्वोष्ठादि भिर भियन्यन्ते न युनरत्पा्न्ते। विशिष्टानुपूर्वौका 

वर्णाः । श्रब्दो नित्यः । श्रब्दाथंयोर्वाच्यवाचकसवन्धे दति ॥ 

अयोपमानमाहइ “उपमान त" व्त्यादि | उपमान पुनः 

कगे तितम् । तक्किरूप मत्या “ग्रसिद्धायेस्छ” इत्यादि । प्रसिद्ध 

उपलब्धोऽ्यो गवादियेखय पुस स प्रिद्धाये', न्नातगवादि- 

पदाथे इत्यथे" । तस्य गवयद रेने साधर्म्याद्वयगतसाद्श्ा- 

त्परोच्त गवि श्रप्रस्द्भिस्य पुरानुप्लब्धेस्य साद्श्यसाधन 

ज्ञानम् । श्रस्येद् च “उपमानमपि सादुश्यादसन्निरष्टेऽ्ं 

बुद्धिमुत्पादयति, यया गवयद्गरेन गोदभरणस्य' दति। 

व्याख्या । गदयसादृश्याटसन्निहृष्टेऽयं परोचस्य गोः सादृश्व 

मोस्प्मरणस्येति । गवि सरण यस्य पुस" ख गोसमरए, तख 

गोस्मरवत इत्यथै । शष स्पष्टम् । तं तात्पयेम् । येन 

प्रतिपन्नो गौ रपलब्धो न गवयो न चातिदेप्रवाक्य “गौरिव, 

गवय” दति शरुत, तस्यारण्छे पयेटतो .गवयदश्रेने प्रथम 

उपजायते परोचे गवि सादृ श्वन्नान यदुत्पद्यते “अनेन सदृशो 



जेमिनौयमतम् | २८९ र 

गौः” इति, तदुपमानमिति । तस्य विषय सादृश्यविशिष्टः 
परोच्वो गौः, तदिष्ि्ट वा सादृश्यमिति चस्य चानधिग- 

तार्याधिगन्ततया प्रामाण्ञ्ु पपन्न, यतो ऽच गवय विषयेण 

परत्यच्चेण गवय एव विषयौकतो न पुनरसन्निहितस्य गोः 

सादृश्यम् । यदपि तस्य पृठं गौरिति प्रत्यच्मग्रत्, तथापि 

तस्य गवयो ऽत्यन्तमप्रत्यच् एवेति कथ गवि तदपे तत्सा- 

दूष्यन्ञानम् । तदेव गवयमादृशो गोरिति प्रागप्रतिपन्ते- 

रनधिगता्थांधिगन्तृपरो चे गवि गवयदश्ेनात्छादृ ष्टन्ञानम् ॥ 

अरयार्यापल्तिन्नच्णमाड । 

हष्टा्थानुपपच्या तु कस्याष्यथंस्य कल्यना । 
क्रियते यद्लेनासावथापत्तिरुदाहता ॥ ५ ॥ 

प्रत्यचादिभि"ः षड्भिः प्रमारेदृंष्टः मसिद्धो योऽधैः 
तस्यातुपपत्यान्ययासभवेन युनः कम्याप्यन्यस्यादृ टस्ार्थ॑स्य 

कल्पना यदुलेन यस्य ज्ञानस्य वलेन सामथ्यन क्रियते । 

दृष्टाद्यनुपत्येति पठे तु दृष्टः प्रमाणएपन्चकेन, 

्रादिश्रब्दाच्छतः शन्दप्रमाणेन तस्य दृष्टस रुतस्य चाथंखा- 

नुपपत्या । कस्याप्यथेस्य कल्पना यद्लेन क्रियत इति 

प्राग्वत् । चअरसावदुष्टायेकल्पनारूप न्ञानमेवार्यापत्तिरुदाइता । 

श्रञद् सुच “शर्या पत्तिरपि दृष्ट" श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत 

इत्यदृष्टा्थंकल्यना' दति । च प्रमाणपञ्चकेन दृष्टः शब्देन 

श्रतशचार्थो मियोकैलचष्टन्ञापनारथ्यकत्योक्नौ स्त । गश्रषं 

20 
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त्यम् । दद सुक्त भवति । प्रत्यकतादिप्रमाणएषड् विज्ञातोऽयो 

येन॒ विना नोपपद्यते तस्यायेंस्य कल्यनमर्थांपन्तिः ¡ तच 

प्र्क्चपूविकार्थापन्तिः;, यथाग्नेः प्रत्यच्ेणोष्एस्यश्ेसु पलभ्य 
दाहक शक्रियोगो ऽर्यापत्या प्रकल्पयते ¦ न हि शक्तिरध्यच- 

परिच्छेद्या नायतुमानादिसमधिगम्या, प्रत्यच्या श्त्या मह 

कस्यविदथेस्य सवन्धासिद्धः ¦ श्रनुमानपूविवायेपत्ति, यथा- 

दित्यस्य देशणन्तरप्राघ्या देवदत्तस्येव गत्यनुमाने ततो 

ऽनुमानाद्गमनगश्रक्रियोगो ऽर्यापत्यावसोयते । उपमानपू विका- 

थापत्तिः, यथा “गवयवद्गौः” दत्यक्तेर्थादाहदो दादिशक्ति- 

योगस्तस्य प्रतोयते, श्रन्यथा गोलस्छेवायोगात् । श्न्दपूर्विका- 
्ापत्निः भ्रुतार्थापत्तिरितौतरनाभिका, चया ग्ब्दायप्रतोतौ 

शब्दस्यार्थेन सबन्धेसिद्धिः। च्र्थापत्तिपूरविकार्थापत्तिः, 

यथोक्रप्रकारेण शब्दस्यायन सबन्धसिद्धावर्थाज्नित्यवमिद्धिः, 
पौरुषेयले शब्दस्य सवन्धायोगात् । अ्रमावपूविकार्यापत्तिः, 

यथा जौोवतो देवदत्तस्य ग्डेऽदशेनादर्थादद्दिभाव" । च्च 

च चतदभिरयांपत्तिभिः शक्तिः साध्यते, पञ्चम्या नित्यता, 

षष्ठया गदाददिश्वैतो देवदत्त एव साध्यत इत्येव षटप्रकारा- 

्यापतन्निः । च्रन्ये तु श्तार्यापत्तिमन्ययोद्दरन्ति । पोनो 

टेवदत्तो दिवि न भुङ्कूः दति वाक्यश्चरवणाद्रा चिभोजनवाक्य- 

प्रतोतिः । रतार्यापत्तिः । गवयोपमितस्य गो लज्न्नानयाद्यता- 

्रक्रिरुपमानपूविकार्थापन्तिरिति । इय च षट्प्रकारा 

पयर्थापत्तिर्नाध्यचं, अरतौ द्धि यश्रल्वादय विषयलात् । श्रत एव 



जेमिनयमतम् । २९५ 

॥,। 

नानुमानमपि, प्रह्यचप् वैकलात्तम्य ¦ तत प्रभाएान्तरमेवार्या- 

पत्तिः सिद्धा ॥ 

परयाभावप्रमा(ण खरूपतः प्ररूपयति । 

प्रमाणपच्चकं यच वस्तुरूपे न जायते | 
वस्तुसत्तावबोधाथं तचाभावप्रमाणता ॥ 8 ॥ › 

सदसदग्रात्यके वस्तुनि प्रत्यखारौनि पञ्च॒ प्रमाणानि 

खदप्रा ग्ट्हते न युन्रखद॑म गते । एमाणणभावलच्णएस््वभावो 

ऽसद्श ग्ब्हौते न पुन सदश्म् ¦ अभावो ऽपि प्रमाणभाव- 

लचणो नास्तोत्यथेम्यासन्निर्णसखय प्रसिद्ययं प्रमाणमिति 

वचनात् । श्रन्ये पुनरभावाख्य प्रमाण तिधा वणेयन्ति | 10 

प्रमाणएपञ्चकाभावलच्णएणेऽनन्तरोऽभाव ९ प्रतिषिष्यमानादा 

तदन्यज्ञानर श्रत्मा वा विषयय्रहणएरूपेणानमिनिटेत्तखभा- 

वःइदति। तत प्रस्ठुतश्रोकस्यायमयेः। प्रमाणपञ्चक 

प्रत्यच्छा दिप्रमाणएपञ्चक यच श्चतलाद्ावाधारे घटादे राधेयस्य 

ग्रहणएएय न जायते न प्रवर्तते, तचाधेयवजितस्याधारस्य 1; 

ग्रदणेऽभावप्रमाएताभावस्व प्रामाण्यम् । एतेन निषिध्यमा- 

नात्तदन्यन्नानुक्तम् । तया प्रमाणएपञ्चक यचेति पदस्याजापि 

सबन्धाद्यच वस्ुरूपे घटादे वस्तुनो रूपेऽसट्ररे ग्पदकतया न 

जायते, तच्रासद् शेऽभावस्य प्रमा गता । एतेन प्रमाणपञ्चकाभाव 

उक्तः ₹२ । तया प्रमाणपञ्चक वस्तुसन्ताववो घां घटा दिवस्तु- [ह 0 

सत्ताया श्रवदोधाय न जायते ऽसदङ़ न व्याभिखते. तच 
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सत्वानववो धेऽभावस्य प्रमाणता । अनेनात्मा विषचय्रदण््पे- 

णापरिएत उक्तः २ एवभमिहदाभवप्रमाणं चिघा प्रदशितम् | 

तशुक्तम् । 

प्रत्यचारैरनुत्य्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । 

सात्मनो परिणामो वा विज्ञान वान्यवस्तुनि ५ १॥ 

रच सग्रब्दोऽनुत्पन्तविशेषणएतया योज्य इति सम्नति- 

रौकायामभावप्रमाणए यथा चिघोपद भंत तचंहापि तदूभितम् । 

रन्नाकरावता(रिकायां तु परत्यचादेरलुत्यत्तिरित्यखेवोक्तस्य 

बलेन दविधा तदणितिमास्ते । तच सशब्दः पुलिङ्ग प्रमा 

एभावस्य विगरेषण कायं दति , त्च तु बह््रुता जानते । 
श्रय येऽभावप्रमाएमेकघाभिदधेति तन््रतेन प्रस्तुतश्लोको 

वाख्यायते । प्रमाणएपञ्चक प्रत्या दिप्रमाएपञ्चक यच यस्मिन् 

वस्तुरूपे घटादिवस्तुरूपे न जायते न व्यापिप्तिं । व्वुरूप 

दधा, सदमदरुपभेदात् । शतो दयो रूपय) रेकतरव्यक्ये प्राह 

“"वस्तुसन्ता” दृत्यादि । वस्तुनो घटादेः सन्ता घटरूपता खद्श्र 

दरति यावत् । तद्या श्रवबोधाथं स्दश्रो इहि प्रत्यच्चादि- 

पञ्चकस्य विषयः । स चेत्तेन न उद्यते, तदा तच वस्तुरूपे 

ग्रघस्याखद शस्य यदणणयाभावस्य प्रमारतेति । 'वस्वसन्तावबो- 

धारयेः इति कदित्पाठान्तरम् । तचायमयेः । प्रमाणएपञ्चक 

यच वस्तुनो खपे न याभ्ियते, तच वश्लुमो याखत्तामदशरः, 

तद्वबोधा येमभावस्व प्रमाएते{त ' श्रनेन च. चि विधेमेक विधेन 

वाभावप्रमारेन प्रदेणादौ चराभावो गम्यते न च प्रत्यचे- 
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णेवाभावोऽवसौ यते, तश्याभावविषयलविरोधात्, भावा 

नेवेद्धियारणं स्योगात् । श्रय घटातुपलब्या प्रदम धमिणि 
घटाभावः साध्यत दत्यसुमानग्राद्योऽभातर दति चेत् । न, 

साध्यसाधनयोः कस्यरित्छबन्वेखाभावात् । तस्मादभावोऽपि 

प्रमाणन्तरसेव ¦ श्रभावश्च प्रागभावादिमेदभिन्नी व्दरूपोऽ 

स्युपगन्तव्यः, अन्यथा कारणदिव्यवदारस्य लोकप्रतोतस्या- 
भावप्रसङ्गात् । तदुक्तम् । 

न च स्याड्ुवहारोऽय कारणदिविभागतः । 

प्रागभावादिभेदेन नाभावो दि भिद्यते ॥ १ ॥ 

यद्वानुटत्तियाडन्तिवृद्धि यादयो यतस्वयम् । 10 

तेस्नाद्नवादि बदरसतुप्रमेयलाच्च ग्टद्यताम् ॥ २ ॥ 

न चावस्हुन एते स्यमंदास्तेनासख वस्तुता 

कार्यादौनामभावः को भावो चः कारणदिना॥३॥ 

वस्तुषकरसिद्धिश्च तत्रामाख समा्िता । 

चोरोदष्यादि चनास्ति प्रागभाव. स इच्यते ॥ ४ ॥15 

नास्तिता पयसो दधि प्रष्वसाभावलचणम् । 

गवि योऽाद्यभावम्द सोऽन्योन्याभाव उच्यते ॥ ५ ॥ 

शिरखोऽवयवा निन्ना इद्धिकाटिन्यवजिताः । 

प्र ्् ठङ्गादिरूपेण सो ऽत्यन्ताभाव उष्यते ॥ € ॥ 

यदि चैतद्यावस्ापकमभावास् प्रमाण न भवेत् 20 

तदा प्रतिनियतवस्हुव्यवश्ा दूरोत्छारितेव स्यात् । 

चौरे दधि भवेदेव दश्चि चौर ष्टे पटः. 
38 

्ष् 



२९८ षडदशनसमुच्चय, सटीक । 

10 

1 [4 ) 1 

शरग्रं श्रटङ्ग एथिव्धादो चेतन्यं मूत्तिरात्मनि ॥ ७ ॥ 

शरष्यु गन्धो रसश्वाप्नौ वायौ शूपेण तौ सह । 

व्योन्नि स्स्परशिताते च न चेदस्य प्रमाणता ॥८॥ दइति॥ 

श्रय निरप्रसदेकरूपत्वादस्तुनोऽध्यरुणए सर्वात्मना प्रते 

कोऽपरो सदशन यचनाभाव प्रमाण भवेदिति चेत् । न, 

खपररूपाभ्यां स्द्सटात्मकला दस्तुन', ्रन्यथा वस्तुलायोगात् । 

न च “सद्श्ादसद् एस्याभिन्नलात्तद्वदणे तस्यापि यदः” इति 

वाच्य, सद्सद् प्रयो धम्येभेदेऽपि भेदाभ्येपगमात् । तदेव प्रत्यचा- 

दयग्र तप्रमे या भावय्राहकलात्ममाणाभाव. प्रमाणान्तरमिति ॥ 

्रयोक्तमपि किचिद्युक्ये लिख्यते । चअनधिगता्यांधिगन् 

प्रमाण पूवे पूरे प्रमाणसुत्तर तु फल सामान्यविगरेषात्धक वतु 

प्रमाणएगो चर. । नित्यपरोच ज्ञान इदि भाटप्रभाकरमतयोर्थप्रा- 

कच्याख्यसवेदनाख्यफलानुसेयम् । बेदोऽपौरुषेयः । वेदोक्तादिसा 

धर्माय । शब्दो नित्य । सवेन्ञो नास्ति अविद्यापरनाम- 

मायावश्ाग्मतिभाखनान. सवै. प्रपञ्चोऽपारमाधिंकः । परब्रह्नोव 

पर मायेसत् ॥ 

उपसंहर ननाह । 

जैमिनौयमतस्वापि संक्षेपोऽयं निवेदितः। 
शवमास्तिववादाननां कतं सं्ेपकौतनम् ॥ ०७ ॥ 

20) अरपिग्नब्दान्न केवलमपरदशेनानां सुकेपो निवेदितो जेमि- 

नगेयमतस्याप्यय सपो निवांदतः । वक्तव्यस्य बाह्ल्यादल्यौ- 



ज {मन चमतम् | ९६६ 

# 

यस्यसमिन् सूच समस्तस्य वक्त ्क्यत्वाखुदटेय एव प्रोक्तः । 

श्रय प्रागुक्तमताना सखुचषज्िगमनमाह “ए दत्यादि । 

एवमित्वमास्तिकन पदाना जोवपरच्छोक्यपुल्पापाद्य र लत्वादिना 

वो नेया यिकसाख्यजेनवेगे षिकजेमिनोयाना सचेपेए कौतनं 
॥ | + र 

वक्रव्याभिधान सच्पकोतेन इनम ॥ 9 
प ॥ 

चेव विग्षम्ादह 

नैयायिकमतादन्धे भेदं वे शैषिकः सह । 

न मन्यन्ते मते तेषां पञ्देवास्िव्धवादिनः ॥ ऽद ॥ 

अन्ये केचनादाचा गयायिकमतादरेणषिके. सदह भेदं 

पाक्य न मन्यन्ते । एकदट्वतच्वेन त्वाना मियःऽन्त्भावने 10 

इन्यत एव मेदस भावाच्च नेयायिकवेग्रेषिकाण्ं मिथो 

मतेक्यमेवेच्छन्तौत्यथै' । तेषामाचार्याणां मत आस्तिकवादिनः 

पञ्चैव न पुन षट् ॥ 

श्रय द्शंनानां सख्या षडिति या जगनरसिद्धा सा कथ- 

सुपपाद नौयेव्या्क्याह । 15 

षडदशनसंख्या तु पूयते तन्मते किल । 
लाकायतमत्षेपे कथ्यते तेन तन्तम् ॥ <€ ॥ 

@ 

ये नेयायिकवेगरेषिकयो भैतसेकमाचचदते तन्ते षडदप्रेन- 

संख्या तु षष्ठा द्रगरेनाना सख्या पुनर्लाोकायता नास्तिकास्तेषा 

यन्मतं तस्य रेपे मौलन एव ¦ किलेत्याप्रवादे । पेते 20 



२०० षडदश्रेनससुच्वय सटोक । 

पूर्णीभवेत् । तिन कारणेन तन्मत चार्वाकमतं कथ्यते 

खशूपतः प्ररूप्यते । श्रच्राद्यपादे सप्राचर ङन्दोऽन्तरमिति 

न ऊन्दशास््रविरोधः श्ङ्नोयः ॥ 

| अथ लाकायतमतम् || 
-----न कि 

प्रथमं नास्तिकखषरूपमुच्यते । कापालिका भमो दुलनपरा 

योगिनो ब्राह्मणाद्यन्त्यजाताश्च केचन नास्तिका भवन्ति ते 

च जोवयुण्छपापादिक न मन्यन्ते । चतुग्धेतात्मक जगद्ाचचति | ज गदा चचेते | 

केचिन् चार्वाकेकदेश्रौया श्राकाश्र पञ्चम श्वतमभिमन्यमाना 

पञ्चश्चतात्यकं जगदिति निगदन्ति । तन्ते शतेभ्यो मद- 

शक्तिवचेतन्यसुत्यद्चते । जलबुद् ददल्जौवाः । चेतन्यविशिषटः 
10 कायः पुरुष दति । ते च मद्यमांसे भुच्खते माज्राद्यगम्याग- 

मनमपि करुवेते। वं वधं कस्मिन्नपि दिवसे सवं सन्धय 

यथानामनिगेम स््रौभिरभिरमन्ते। धमं कामादपर न 

मन्वते । तन्नामानि चार्वाका लोकायता दत्यारौीनि।' 

गलचवं च्रदने। चवंन्ति भच्चयन्ति तत्वतो न मन्यन्ते पुण- 

पापादिक परोच वस्वुजादमिति चार्वाकाः मावाकश्यामाके- 

तयादिषिद्धरैमो प्ण दि दण्डेन ब्द निपातनम् । लोका 

निविचारा' शामान्या लोकास्तद्रदाचरन्ति स्मेति लोकायता 

ज्लोकायतिका इत्यपि । इदश्यतिप्रणोतमतलेन बादेस्यत्याशेति ॥ 

1 

1 ॥ 1 



ल्कायतमतम् , २०२१. 

चय तन्धतमेवाह । 

लाकायता वदन्त्येवं नास्ति जीवो न निरेतिः। 
धर्माधरे न विद्येते न फलं पुण्यपापयोः ॥ ८० ॥ 

लोकायता नास्तिका एवमित्यं वदन्ति । कथमित्याह |! 

जो व्चेतनालचण" परलोकयायौ नास्ति, पञ्महडतममुदत्य ^ 3 
चेतन्यस्येरैव खतना नाशात्यरलो कानुस्मरणासभवात् । जौव- 

स्थाने देव दूति पटे तु देवः स्वेज्ञाटिर्नास्ति) तया न् 

निदेतिर्मोचो नास्तौत्ययं । श्रन्यच् धमञ्चाधमे् धर्माधर्मं 

न॒ विद्येते पुष्छपापे सर्वया न स्त दृत्यथेः। न चैव 

पुष्पाप्यो फल खगनरकादिशूपमस्ति, धर्माधमेयोरभावे 10 

कुतस्त्यं तत्फलमिति भावः ॥ 

सोण्ड यया ये खश्रास्त् प्रोचिरे तथेव दगेंयन्नाह । 

तथा च तन्मतम् । 

रतावानेव लाकोऽथं थावानिन्दरियमोचरः। 

भद्रे टकपदं पश्य यद्दन्त्यबहृश्रताः ॥ ८१ ॥ 

“तथा च दन्युपद्शेने । तन्यत प्रक्रमान्नासिकमतम् । 

तत्को द गित्याद । श्रय प्रतयो लोको मनुव्यलोकः \ एतावानेव 

एतावन्माज एव । यावान् यावन्माचः । इद्ियगोचर इन्दि 

याणि स्पश्ंनरस्नघ्राणएचच ्रोचाणि पञ्च, तेषा गोचरो 

विषयः, पञ्चेदलधिथविषयौङ्गतमेव वस्तु विद्यते नापर किमपि 20 



३०२ षद श्र समुद्य सटोक' । 
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20 

लोकग्रहणाल्लोकस्था" पदायेखाथां ग्राह्याः । ततो यत्परे अवं 

पु्छपापे तत्फल खगेनरकादिक च प्राहः, तन्नास्ति, श्रप्रत्यच्च- 

चात् । चरप्रत्यमघयस्तोति चेत्, शग्र्ट इ दन्ध्यास्तनन्धेवादौना- 

मपि भावोऽसतु । न दि पञ्चविधेन प्रत्यक्ेण श्ठद्कटोरादिव- 

स्ढनि तिक्तकदुकषायादिद्रव्याणि सुरभिदुरभिभावान् ग्द्श्धर- 

भुवनश्चरुहस्तम्भङ्नमभा गभो रहादिनर पश्रश्चापद्ा दि सखावरजङ्गमप - 

दाथंसार्थान् विविधवेणुवो णा दिष्यनोँश्च विमुच्य जाठुबिदणन्य- 

द्नुभ्वयते । यावता च शतोड्भतेतन्यव्यति रि क्चैतन्यहेतुतया 

परिकल्पमानः परलोकयायौ जोव प्रत्यचेण नानुभूयते, 

तावता जौवस्य खुखदुःखनिवन्धनौ धर्माधर्मौ तत्महृष्टफलभो ग- 

ग्रमो ख्मंनरकौ पुखपायक्तयोत्यमो सुख चोपवण्यमानानि, 

श्राकाशे विचिचविरचनभिव, कंस्य नाम न हास्यानि । ततौ 

चेऽचास्यष्टमनाखादितमनाघ्रातमदृष्टमश्रतमपि जौवादिकं 

मागेवमाणाः सखरगांपवर्गादिखखलिष्ठा विप्रलब्धवद्धयः भिरस्न- 

ण्डसुण्डनदुश्चरतरतपञ्चर ए चर णसुद् सदत पनातपसदनादिक्त गै 

यैव्छौव जन्् चयन्ति, तत्तेषां मामो होट्रेकविल सितम् । 

तदुक्तम् । 

तपांसि थनाखिचा' संगमो भोगवञ्चना । 

श्रभिददोचादिक कमं बालक्रोडेव लच्छते ॥ २ ॥ 

यावज्नौषेत्सुख जौ वेन्तावदेषयिकं सुखम् , 
भस्मोम्तस्य दे दस्य पुनरागमन कुत. ॥. २ ॥ इत्यादि 

ततः सुख्ितमिद्ियगौ चर एव ताखिक इति ॥ 
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श्रय ये परोक्त दिषयेऽनुमानागमगदना प्रामाण्येन 

जौ वपुष्छपापादरिक चऋनच्खापयन्ति न जाहुविद्दिरमन्ति, तान् 

प्रनोधयितु दृष्टान्त राह "मद्र इकपद पश्य इति । चचाय 

संप्रदायः । कञ्चित्पुरूषो नास्तिकिमतवारुनावासितान्तःकरणो 

निजा जायामास्तिकमतनिबद्भमति खश्ास्तोक्युक्तिभिर- 

भियुक्तः प्रत्यह प्रतिबोधयति । सा तु यदा न प्रतिवृ्यते 

तदा स इयम्नेनोपायेन प्रतिभोद्यत इति खचेतसि 

विचिन्त्य ज्या पखिमे यसे त्या ससु नगरान्निमेत्य 

तां प्रत्यवादौत् । प्रिये ख दृसे नगरदासिनो नरा 

पर चविषये भनुमानादिप्रामाच्छमाच्चाणा लोकेन च वश्र॑त- 

तया अवद्िवमाणण विद्यन्ते पश्य तेषा चार् विचारणाया 

चात्थ” दति । ततः ख नगरद्ारादारभ्य चतु पय यावन््- 

न्थरतरप्रमरसमोरणएसमोश्रतपाश्एुप्रकरे राजमागें इयोरपि 

खकरयोर कु्ठप्रदे शिनौ मध्यमाङ्गलिचय मौलयिला खश्ररौर- 

स्योभयोः पचयो- पांशु न्यासेन टकपदानि प्रचक्रे । ततः 

प्रातस्तानि पदानि निरौच्छास्तोको लोको राजमागें 

ऽभिलत् } बह्धश्च॒ता श्रपि तच्ागता जनान् प्रत्यवोचान् “भो 

भो ठऋपदानामन्ययानुपपत्या नून निश्चि इक कश्चन 

वनतोऽ्रागच्छत्" दृत्याद । ततः स तास्तथाभाषमाष्ण- 

निरोच्छ निजा भाय जजन्प । छे भटर रथे कषद ( इच 2 

जाताबेकवदन ) पश्च निरौक्ख , किः तदिह । यहृकपद 

वदन्ति जच्यन्यवज्कश्रता सोकरूचछा वद्ञरुता श्रयेत परमा 

वै 

९१ 
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मन्ञाला भाषमाण अवड्कभरुता एवेत्यथेः । यददन्ति बहशचुता 

दरति पाठे लेवं व्याख्येयम् ¦ लोकप्रसिद्धा बह्श्रुता इति 
तथा दयतेः इकपद् विषये सम्यगविदितपरमार्थां बदहवोऽयेक- 

सदूशमेव भाषमाण अ्रपि बह्कसुग्घजनध्याच््यसुत्पादयन्तोऽपि 

च ज्नाततत्लानामादेयवचना न भवन्ति । तथा बहवोऽपमो 

वादिनो धामिंकच्छद्मधूताः परवञ्चनेकप्रवणण यत्किचिदनुमा- 

नागमादिभिर्दच्िमादश्वं जोवाद्यस्तिलि सदृशमेव भाषमाण 

श्रपि सुधेव सुग्धजनान् खगांदिपरात्तिलभ्यखुखसततिप्रलोभन- 

याभच्छाभच्छगम्या गम्बहहेयो पदेयादिसंकटे पातयन्तो बह्मुग्ध- 

धामिकबामोहमुत्पादयन्तोऽपि च सतामवधौरणणोयवचना 

एव भवन्तौति । तत सा पद्य चन सवे मानितवतौ ॥ 

तदनु च तसाः स॒ पतिचंदुपदिष्टवान् तदेव दभेय- 
ननाह । 

पिब खाद च चारुलाचने 

यदतौतं वरगाि तन्न ते। 

न हि भौर गतं निवतेते 

समभुद्यमाचमिदं कलेवरम् ॥ ८२ ॥ 

हे चार्लाचने शोभनाचि पिब पेयापेयव्यवस्थालोपेनं 

मदिरादेः पान क्रुर् । न केवलं पिव खाद्, च भच्छाभच्छ- 

20 निरपेचतया माषादिकं भ्य च । पिबखाद्क्रिययोरुप- 
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लच्फला द्म्यागम्बविभागत्यायेन भोगानामुपभोगेन स्यौ वनं 

सफलोङर्वित्यपि वचोऽच ज्ञातव्यम् । तद्यौवनाद्यतौतम- 

तिक्रान्त ड वरगाचचि ह प्रधानादि तद्धूखस्ते तव॒ न 

भविव्यतौत्यध्याहार्यम् ¦ चारूलो चने-वर गाचौति-रुवो धनद यस्य 

समानार्थख्यापयादरातुरामातिरेकान्न पौनरुत्यदोषः। यदुक्तम् । 2 

अरनुवाद्ाद्रदौग्छाष्टश्ायेविनियोगद्ेलद्ुयासु । 

ई्षत्सशभ्म विस््मयगणमनास्मरसेव्वपुनर्क्रम् ॥ १९ ॥ 

श्रथ खेच्छाविरचिते पाने खादने भोगसेवने च सुभरापा- 

परलोके कष्टपस्परा सुलभ च खति सुकृतसुचथे भवान्तरे 

भोगसुखयौवनादिकमिति पराश्ङ्ा पराक्त् प्रा । न इहि 10 

नैव हे भौर परोक्तमाचेण नरकादिप्रायद्ःखभयाङ्कले । 

गतमिदभवाद तिक्रान्तं सुखयोवन्ादि निवतेते परलोके 

पुनरण्युपौकते }। परलो कखुखलिष्या तपञ्चरष्णदिकष्ठक्रि 

यामिरिदत्यसुखोपे कणं व्यथमित्ययैः । श्रय इटुभाष्टभकमेपार- 

तन्त्येण जोवेनामु कावमधुनाधिष्ठाय ख्ितेनावश्छ परलोकेऽपि 15 

खक्॑द्ेतक सुखद् खा दि बेदिं तवयमेवेत्याग्रक्य प्राह । समुदय 

माच समुदयो श्तचलुष्टयस्योग', तन्प्राचम् | रच श्रब्दो- 

ऽवधाररे । इदं प्रत्यक कश्ैवरं शरोर, एवास्तौल्यष्याहारः, न 

पुनभ्व॑तचतुष्टवसयोगमाचादपरो भवान्तर् चायो गश्भकमं- 

.विपाकभोक्ता काये कश्चन जवो विद्यते । भ्तचट्व्कर्यो गख 20 

वि्युदुद्द्योत ईव एतो दृष्टो नष्टः । तस्मात्परेलाकानपेच्या 

ययेच्छं पिब खाद चेत्थयं ॥ 
%9 
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अथ प्रमेय प्रमाण चाद । 

किच । 

एथ जलं तथा तेजो वायुशतचतुष्टयम् । 
अधायि भूमिरेतेषां मानं त्वक्जमेवं हि ॥ ८३ ॥ 

“कि च दत्यभ्धृच्चये । प्थ्वौ वमि", जलमाप', तेजो- 

वद्धि, वायुः पवन" श्चतचतुष्टयसेतानिं शतानि चलारि। 

्राधारो ग्भिरेतेषा श्रतानामाधारो ऽधिकरण श्मिः 

प्रथ्वौ । “्तेतन्यश्चभिरे तेषा” इति पाटे तु चतष्टयं किविशिष्ट 

चेतन्यश्रमिडनन्योत्पन्तिस्यानम् । शतानि स्श्यैक चैतन्य 

जनयन्तोत्य्थैः । “एतेषां चार्वाकाणां मते प्रमाणण्डमिरेतेषां" 

दूति पडान्तरे त् श्तचतुष्टयं प्रमाणएश्डमिः प्रमाणएगोचरस्तालिक 

एतेषां मते । मान तु प्रमाणं पुनरक्जमेव प्रत्यचमेवेक न 

पुनरतुमानादिकं प्रमाणम् । दिश्न्दोऽच विश्रेषणार्यो वतेते । 

विशेषः पुनखार्वाकेर्लोकयातच्ानिर्वाहणप्रवण धुमा द्यनुमानमियते 

कचन न पुन. खर्गादृष्टादिप्रसाधकमलौकिकमनुमानमिति ॥ 

श्रय भ्तचतुष्टयौ प्रभवादेडे चेतन्योत्पत्ति" कथ प्रतोयता- 

भित्याग्क्याह । 

पृश्व्यादिभतसंहत्या तथा देहपरौरतेः ¦ 
मदशक्तिः सुराङ्गभ्यो यदत्तदचिदात्मनि ॥ ८१ ॥ 

एधियादौ्वने एयधिव्य्ेजौवायुलचण्णनि यानि श्डतानि 

तेषां सहति" समवाय सयोग इति यावत, तया इतुश्रतया । 

न 
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तया तेन प्रकारेण या देश्य पलोणतिः परिणामः तस्याः 

घकाशत् चिदिति प्रयोग । यदद्या सुराङ्गभ्यो शुडधात- 

क्यारिभ्यो मद्याङ्भ्यो मरगश्रक्रिर्न्मादकत्व भवति, तद्धन्तया 

चिचेतन्यमात्मनि शरौरे । त्रचात्मग्ब्देनानेकार्येन श्ररौरमेव 

ज्ञातव्य, न पुनर्जौवः श्रय भाव 1 ग्दतचतुष्टयसवन्धादहपरो 5 

एामः, ततश्च देहे चैतन्यमिति! अच परौणतिशब्दे घञज- 

भावेऽपि बाङ्लकादुपसगेस्य दोचेल् भिद्धम । पाठान्तर वा। 
"पथ्या टिश्तशदत्या तया देदादिरुभवः | 

मद्श्क्ति. सुराङ्गग्यो यदन्तदद्सियतात्मता ! ` 

प्रथिव्यादिश्वतसहत्या सत्या, तयाश्ब्द्ः पूवेश्रोकापेचया 10 

समुचये, देहाढिसभव । रादि श्नब्दाद्धश्डधरादयो ग्रूतस्योगजा 

ज्ञेयाः । सुराङ्गभ्यो यदन्यद् शकिभेवति, तददभूतमवन्धाच्करोौर 

श्रात्मता सचेतनता सिता ववखितेति । यदुवाच वाचस्पति 

““पथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्वानि त तससुदाये शरीर विषे. 

न्दियसन्ञाः, तेभ्यञ्चेतन्य इति ॥ 18 

एव स्ते ययोपदिश्न्ति तथा द ग्रंचन्नाह । 

तस्माददष्टपरित्यागाद्यददष्ट प्रवतनम् । 

लोकस्य तदिमूढत्वं चावकाः प्रतिपेदिरे ॥ ८५ [~ >. 0 

यसराद्तेभ्यश्ेतन्योत्यत्ति", त्मात्कार णार्वरित्यागादृष्ट 

प्रचलते दक लौकिक यद्धिषयज खख . तस परित्या- %0 

माददृष्टे परलोकसुखादौ तपश्चरण देकष्ट क्रिखषैसाशे यत्प 
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वतत प्रन्तिः, ल्नोक्य विमरढत्वमन्नान~वेति चार्वाकाः 

प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः! यो हि लोकौ विप्रतारकवचनोप- 

न्यासनासितसन्ञानो ₹दस्तगत सिदत्य खं विहाय सख्वर्गापवगे- 

सुखप्रेष्यया तपोजपष्यानदोमादौ चद्यतते, तच तश्याज्ञानतेव 

कारणमिति तन्य्तोपदेशः ! 

श्रय ये शान्तरसपूरितखान्तानिरूपम शमसुख वणएेयन्ति, 

तातुदिश् यच्चावांका ब्रुवते तदा । 

साध्यरत्तिनिदत्तिभ्यां या प्रोति्जायते जने । 

निरर्थ सा मते वेषां धमः कामात्परो न हि॥ ८६॥ 

साध्य ध्यानं देघधा, उपारैय चेव च ¦ उपादेये धमेश्रक्त- 

ध्यानयुगे हेये उातेरौदरष्यानयुभे ¦ श्रथवा साध्ये साधनौधे 

कार्य, उपादेये पुखशत्ये तप स्यमादौ, हेये च पाप्य 

विषयसुखादिके क्रमेण उत्तिनित्तिभ्यां म्रवतेननिवेतेनाभ्या 

जने, लोके या प्रौतिमेन सुख जायते समुत्पद्यते, सा 

तेषां चार्वाकाणा मते निरथां निःप्रयोजना निःफला- 

ताचिकोत्यथः । दियेस्मात् । धमे" कामाद्धिषयसुखसेवनान्न 

पर" । काम एव परमो घमः, तज्जनितमेव च परम 

सुखमिति भाव ¦ अवा ये ध्चेप्रभावादिह लोकेऽपोष्टा- 

निष्टकाचंयोः , सिद्यशिद्धौ वदन्ति, ताग्प्रति यच्चावाक 

जच्पन्ति तद् प्रयन्नाह ^“सःध्यटृत्तिनिडत्तिन्या" इत्यादि । 

तपोजपदोमाःदभिः साध्यस्य प्ेश्यितकाखेश्य या ठन्ति. भद्ध 
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यां च तेरेव तपोजपादिभिर निष्टस्य साध्य वि त्रारे निटेत्तिर- 

सिद्धिरभाव दति यावन्ताभ्यां साध्यदन्तिनिदन्तिभ्यां या जने 

प्रतिर्जायते सा निरर्थ अथशब्दस्य हेल्ैस्यापि 

भावाननिहतुका निमूला । तेषा मते हियेखगद्धमेः कामान्न 

पर इति प्राम्बत् ॥ 

उपसहरनाइ । 

लोकायतमतेऽप्येवं संश्ेषोऽयं निवेदितः 
अभिधेयतात्य्थाथेः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः ॥ ८७ ॥ 

एवममुना प्रकारेण } अपे समुद्वयायेलान्न केवलमन्य- 

मतेषु स्चेप उक्तो लोकायतमते ऽप्ययमनन्तरोक्तं संचेणो 

निवेदित. ननु बौद्धादिमतेषु सर्वेष्वपि स्चेप एवाच यद्यौच्यत 

तरिं विस्तरेण तत्परमायेः कथमवभोच्छत इत्याग्रक्धाह 

"अभिधेय" इत्यादि । भ्रभिधेयस्य सवेद शेनवाश्यस्यायेस्य तत्पर्या- 

योऽगेषविगरेषविशिष्टः परमाये परिखमन्तात्यौ वा पर्चेणलोच्यः 

सख्य विमगेनोयः । श्रयवा “लोच दने” इति धाठुपाठा- 

दालोच्यस्तत्तत्तदौवशास्लभ्योऽवलोकनोयः सुनृद्धिभि. सनि- 

पुणएमलतिभिः सचिक्ररचिश्वातुग्रहायेलादस्य खूचकरणएस्येति । 

श्रथवा सवैदभेनसमतानां परस्पर विरोधमाकण्ये कि कतेयता 

मूढाना प्राणिनां यत्कतेव्यो पदे श्रमादह “श्रभिश्ेये” इत्यादि । 

अभिधेय सवेद गेन सबन्धौ प्रतिपाद्योऽथेः । तस यस्तात्पर्यायः 

सल्यासत्य विभागेन वअखवस्था पितस्त्लायं स पेर्ालोच्यः खम्य्- 

(न्यं 

2 

(=! 

0 

0 
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जिचारणयो न घनययोक्तमाचो निविचारं ग्राह्यः । क्तेः | 
सुबुद्धिभिः सुष्टु णोभना मार्गानुसारिणौ पच्चपातरहिता 

वद्धिमंतियषां ते सुनुद्धयः, तैन पुनः कदाग्रहथदिरे; । 
यदुक्तम् । । 

च्राय्रहो बेत निनोषति युक्तिं यच तत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पचचपातर हितस्य त युक्तिं तच्च मतिरेति निवेशम् ॥ 

दति ॥ 

श्रयमच्र भावायेः। सवैदशेनानां परस्पर मतविरोधमाकष् 
मूढस्य प्राणिनः सवेदगेनस्प॒ इयालुतायां निजदेनेकपचपाति- 

10 तया वा दुलेभ खर्गांपवग्साघकलम् । श्रतो मध्यस्यटन्तितया 

-विमश्रनोय सत्याषत्याथेविभागेन तालिकोऽ्थः, विषश्च च 

श्रेयस्करः पन्धाग्युपगन्तव्यो यतितयं च तत्र कुश्रलमतिभिः । 

नष 

दति श्रौतपागणगगननागणदिनमपिग्रौदेवसन्दरसूरिपद- 

पद्मोपजो विश्रौ गुणएरल्नस्रिविर चिताया तकर दस्यदौपिकायां 

; षड भरेनससुचयटोौ कायां जेभिनौ यचार्वाकौयमतसखरूपनिणेयो 
नास षष्ठोऽधिकारः ॥ 

| 1 । ॐ 

तत्समाप्तौ च समाशेयं तकंरदस्दौ पिकानाश्नौ षटदग्रेन- 
ससुचयट तिर ९ ^ ५ ति त क द 

दै 1 
४ ‡ 
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